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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Anatomi Jantung 

Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsi 

utama sistem kardiovaskular antara lain mendistribusi oksigen, nutrien, air, 

elektrolit, dan hormon ke seluruh jaringan tubuh, transportasi karbondioksida dan 

produk sisa-sisa metabolik, serta berperan penting dalam infrastruktur sistem imun, 

dan termoregulasi (pengaturan fisiologis sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan 

secara konstan) (Aaronson et al., 2013). Jantung adalah salah satu organ yang 

sangat penting didalam tubuh manusia. Bersama dengan organ respirasi 

membentuk sistem kardiorespirasi yang berfungsi mensuplai oksigen yang 

diperlukan oleh sel-sel tubuh untuk membentuk energi ATP di dalam mitokondria 

dan mencegah terjadinya akumulasi asam laktat yang dapat menyebabkan kematian 

tingkat selular (Purba, 2013). Jantung terdiri dari jaringan yang memiliki fungsi 

kontraksi yang hampir seluruh dari berat jantung terdiri dari otot bergaris. Kontraksi 

dan relaksasi menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan tekanan di dalam 

jantung dan pembuluh darah, yang dapat menyebabkan pengaliran darah di seluruh 

tubuh jaringan (Purba, 2013). Struktur anatomi jantung dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini:  

 

Gambar 2.1 Anatomi Jantung (Pearce, 2003) 
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2.2    Definisi Infark Miokard Akut 

Infark miokard akut adalah kondisi kematian sel-sel jantung karena iskemia 

yang signifikan dan berkelanjutan akibat sumbatan yang akut pada arteri koronaria 

(Mendis et al., 2010). Sel miokardium dapat mati jika selama ± 20 menit mengalami 

kekurangan oksigen (Corwin, 2009). Sumbatan ini sebagian besar disebabkan oleh 

ruptur plak ateroma pada arteri koroner yang kemudian diikuti terjadinya, 

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

Kriteria infark miokard akut didasarkan pada riwayat klinis, temuan pada EKG, 

pengukuran enzim (Mendis et al., 2010). 

Infark miokard akut merupakan manifestasi dari penyakit jantung koroner 

yang lain diantaranya termasuk UA, IMA dengan atau tanpa elevasi segmen ST 

(Boateng et al., 2013). Pada bagian diagnosis mensyaratkan adanya bukti kematian 

sel miosit. Selain itu, diagnosis pendukung menggunakan bukti biokimia, EKG dan 

modalitas pencitraan. Sensitivitas dan spesifitas alat klinis yang digunakan untuk 

diagnosa sangat bervariasi, tergantung pada waktu setelah terjadinya infark 

(Antman, 2012). Kriteria diagnosis yaitu gejala iskemik, terjadinya perubahan ST-

segment gelombang T (ST-T), berkembangnya perubahan patologi gelombang Q 

dalam EKG, gambaran yang menunjukkan adanya kematian miokard yang baru 

terjadi, teridentifikasinya intracoronary thrombus menggunakan angiography 

(Steg et al., 2012).  

 

Gambar 2. 2 Mekanisme Terjadinya Infark Miokard Akut (Lazenby, 2011) 
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2.3    Epidemiologi 

Menurut WHO, penyakit jantung adalah penyebab kematian no. 1 di dunia, 

lebih banyak orang yang meninggal setiap tahunnya karena penyakit kardiovaskular 

daripada penyakit lainnya. The Global Burden of Disease menjelaskan 1,4 juta 

sampai 5,7 juta kematian disebabkan mortalitas penyakit jantung iskemik di global. 

Setiap tahun lebih dari 3 juta orang mengalami infark miokard akut (Gao et al., 

2015). Selain itu, diperkirakan 17,5 juta orang meninggal karena penyakit 

kardiovaskular pada tahun 2012, mewakili 31% dari seluruh kematian di dunia. 

Dari kematian ini, diperkirakan 7,4 juta adalah karena penyakit jantung koroner dan 

6,7 juta adalah akibat stroke (WHO, 2016).  

Menurut data American Heart Association ada 81,1 juta kasus penyakit 

jantung diseluruh dunia, diantaranya sebanyak 17,6 juta kasus penyakit jantung 

koroner adalah manifestasi IMA. Laporan American Heart Association tahun 2010 

kasus IMA terjadi 8,5 juta terhitung sebanyak 7,2 juta (12,2%) kematian terjadi 

akibat penyakit ini di seluruh dunia. IMA merupakan penyebab kematian nomor 

dua pada negara berpenghasilan rendah, dengan angka mortalitas 2.470.000 (9,4%) 

(Budiman et al, 2015). Jumlah rawat inap untuk infark miokard akut (awal dan 

berulang) pada pasien yang lebih muda dari 65 tahun telah menurun dari 34% pada 

tahun 1965 menjadi 21% pada tahun 2010. Namun, pada pasien di atas 65 tahun 

meningkat dari 66% pada tahun 1965 menjadi 79% pada tahun 2010 (Dalen et al., 

2014). 

Di Indonesia pada tahun 2002, penyakit IMA merupakan penyebab kematian 

pertama, dengan angka mortalitas 220.000 (14%). Direktorat Jendral Pelayanan 

Medik Indonesia meneliti pada tahun 2007, jumlah pasien penyakit jantung yang 

menjalani rawat inap dan rawat jalan di Rumah Sakit di Indonesia ada 239.548 jiwa. 

Kasus terbanyak adalah penyakit jantung iskemik (110.183 kasus). CFR tertinggi 

terjadi pada IMA (13,49%) dan kemudian diikuti oleh gagal jantung (13,42%) dan 

penyakit jantung lainnya (13,37%) (Budiman et al., 2015). Berdasarkan Riskesdas 

tahun 2014 menunjukkan bahwa prevalensi penyakit jantung koroner berdasarkan 

pernah diagnosis dokter di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 0,5 %, sedangkan 

berdasarkan diagnosis dokter atau gejala sebesar 0,13 % (Info Datin, 2014). 
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2.4    Etiologi 

Infark miokard akut merupakan nekrosis sel miokard yang disebabkan oleh 

iskemia yang signifikan dan berkelanjutan. Hal ini biasanya, namun tidak selalu, 

merupakan manifestasi akut dari aterosklerosis yang berkaitan dengan penyakit 

jantung coroner (Mendis et al., 2011).  

Infark miokard akut merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas di 

seluruh dunia. Infark miokard terjadi ketika suplai darah ke jantung menurun, 

meningkatnya permintaan metabolik miokard, dan penurunan masuknya oksigen 

dan nutrisi ke miokardium melalui sirkulasi koroner. Gangguan dalam pasokan 

oksigen dan nutrisi miokard terjadi ketika membentuk trombus akibat daripada plak 

aterosklerosis tidak stabil atau yang mengalami ulserasi menyebabkan 

penyumbatan.  

 

Gambar 2. 3 Penyebab Infark Miokard Akut (Harms et al., 2014) 

Selain itu stenosis arteri koroner yang disebabkan oleh aterosklerosis atau 

stenosis dinamis dikaitkan dengan vasospasme koroner juga dapat membatasi 

pasokan oksigen dan nutrisi. Kondisi yang berhubungan dengan peningkatan 

kebutuhan metabolik miokard termasuk ekstrem tenaga fisik, hipertensi berat 

(termasuk bentuk kardiomiopati obstruktif hipertrofik), dan stenosis katup aorta 

berat. Lainnya patologi katup jantung dan rendah curah jantung berhubungan 

dengan penurunan tekanan aorta, yang merupakan komponen utama dari tekanan 

perfusi koroner, juga dapat memicu infark miokard akut (Bolooki and Arman, 
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2010). Beberapa penyebab IMA yang jarang terjadi termasuk vasospasme koroner, 

hiperkoagulasi, penyalahgunaan kokain, tromboemboli koroner dan penyakit 

inflamasi sistemik (Alihanoglu et al., 2013). Beberapa hal yang menyebabkan 

gangguan oksigenasi diantaranya: 

2.4.1 Berkurangnya suplai oksigen ke miokard 

Menurunnya suplai oksigen disebabkan oleh tiga faktor, antara lain:  

a. Faktor Pembuluh Darah 

Disebabkan dari penumpukan lipid yang akan berkembang menjadi plak 

aterosklerosis. Penumpukan ini dapat melemahkan dinding arteri, sehingga 

selubung fibrosa dapat retak atau robek. Ruptur plak tersebut memungkinkan darah 

masuk ke dalam lesi dan terbentuk trombus pada permukaan atau dalam lesi. 

Sehingga mengakibatkan selubung fibrosa menjadi tebal yang cenderung 

menyebabkan stenosis yang signifikan atau penyempitan yang signifikan atau 

penyempitan lumen vaskuler atau terjadinya sumbatan pada arteri koroner, yang 

secara bertahap dapat menyebabkan iskemia jantung terutama saat kebutuhan 

oksigen miokardium meningkat. Hal ini menyebabkan terjadinya infark miokard 

(Aaronson and Ward, 2010). 

b. Faktor Sirkulasi 

Sirkulasi berkaitan dengan kelancaran peredaran darah dari jantung ke 

seluruh tubuh sampai kembali lagi ke jantung, sehingga hal ini tidak akan lepas dari 

faktor pemompaan dan volume darah yang dipompakan. Beberapa kondisi yang 

menyebabkan gangguan pada sirkulasi seperti hipertensi, hipotensi, stenosis 

maupun isufisiensi yang terjadi pada katup jantung (aorta, mitralalis, maupun 

trikuspidalis) yang menyebabkan menurunnya cardiac output. Penurunan cardiac 

output yang diikuti oleh penurunan sirkulasi inilah yang menyebabkan pada 

beberapa bagian tubuh tidak tersuplai darah yang adekuat, termasuk pada bagian 

otot jantung (Aaronson and Ward, 2010).  

c. Faktor darah  

Darah merupakan pengangkut oksigen ke seluruh bagian didalam tubuh. Jika 

daya angkut darah berkurang, maka kebutuhan jantung terhadap oksigen tidak 

sesuai sehingga lama kelamaan menyebabkan infark. Beberapa hal yang dapat 
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menyebabkan terganggunya daya angkut darah antara lain: anemia, hipoksemia, 

dan polisitemia (Kasron, 2012). 

2.4.2 Meningkatnya kebutuhan oksigen tubuh  

Pada orang normal meningkatnya kebutuhan oksigen mampu dikompensasi 

diantaranya dengan meningkatkan denyut jantung untuk meningkatkan cardiac 

output. Akan tetapi bila orang tersebut telah mengidap penyakit jantung, 

mekanisme kompensasi tersebut justru akan memperberat kondisinya karena 

kebutuhan oksigen semakin meningkat, sedangkan untuk suplai oksigen tidak 

bertambah. Oleh karena itu segala aktivitas yang menyebabkan meningkatnya 

kebutuhan oksigen akan memicu terjadinya infark. Misalnya, aktivitas berlebih, 

emosi, makan terlalu banyak, dan lain-lain. Hipertropi miokard dapat memicu 

terjadinya infark karena semakin banyak sel yang harus disuplai oksigen. 

Sedangkan asupan oksigen menurun akibat pemompaan yang tidak efektif 

(Aaronson and Ward, 2010; Kasron, 2012). 

2.4.3 Aterosklerosis 

Merupakan penyakit yang terutama bertanggung jawab untuk sebagian besar 

kasus sindrom koroner akut (ACS). Sekitar 90% infark miokardial (MI) dihasilkan 

dari trombus akut yang menyumbat arteri koroner aterosklerosis. Ruptur plak dan 

erosi dianggap sebagai pemicu utama untuk trombosis koroner. Setelah erosi plak 

atau ruptur, aktivasi dan agregasi trombosit, aktivasi jalur koagulasi, dan 

vasokonstriksi endotel terjadi, yang mengarah ke trombosis koroner dan oklusi 

(Zafari, 2018). 

Dalam pembuluh darah koroner, dinamika aliran dan pergeseran tegangan 

endotel yang terlibat dalam patogenesis rentan terhadap pembentukan plak. 

Sejumlah besar bukti menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, lesi penyebab 

adalah stenosis kurang dari 70% dan terletak proksimal dalam pohon koroner. 

Aterosklerosis koroner terutama menonjol di dekat titik-titik percabangan 

pembuluh. Lesi-lesi penyebab yang sangat rentan pecah adalah ateroma yang 

mengandung makrofag yang melimpah, inti kaya lipid yang besar dikelilingi oleh 

topi berserat yang menipis (Zafari, 2018). 
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Gambar 2. 4 Mekanisme Terbentuknya Plak (Aaronson and Ward, 2013) 

 

2.5 Patofisiologi 

Infark miokard akut terjadi saat iskemia miokard yang terlokalisasi 

menyebabkan perkembangan suatu regio nekrosis dengan batas yang jelas. MI 

paling sering disebabkan oleh ruptur lesi aterosklerosis pada arteri koroner. Hal ini 

menyebabkan pembentukan trombus yang menyumbat arteri, sehingga 

menghentikan atau  mengurangi  pasokan  darah  ke  jantung  (Aaronson and Ward, 

2013). Selain kenaikan atau penurunan biomarker jantung, disertai pula bukti 

iskemia miokard dengan setidaknya 1 dari berikut; (1) gejala iskemia miokard, (2) 

pengembangan patologis gelombang  Q  pada elektrokardiogram (EKG),  (3) 

perubahan New  ST-T atau terdapat blok cabang berkas kiri  (LBBB) baru,  (4) 

kehilangan akut miokard yang layak atau kelainan baru dinding daerah gerak,  (5) 

identifikasi suatu trombus intrakoroner dengan angiografi atau otopsi mendadak, 

(6) kematian jantung tak terduga dengan gejala sugestif dari iskemia miokard dan 

diduga terjadi elevasi segmen ST  baru, LBBB, atau dengan adanya trombus segar 

dengan angiografi koroner atau otopsi (Rimawi et al., 2013).  
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Dari semua pasien yang menunjukkan gejala dengan onset 4 jam dengan bukti 

EKG infark miokard transmural, angiografi koroner menunjukkan bahwa 87% 

pasien memiliki oklusi trombotik komplet pada arteri yang terkena infark. Insiden 

oklusi total turun menjadi 65% pada 12-24 jam setelah onset gejala akibat 

fibrinolisis spontan. Ditemukan  trombus yang  masih baru pada bagian atas plak 

yang mengalami ruptur pada arteri yang terkena infark pada pasien yang meninggal 

akibat MI (Aaronson and Ward, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 5 Patofisiologi Infark Miokard Akut (Aaronson and Jeremy, 2010) 

 

Plak pada pembuluh darah koroner yang mengalami ruptur biasanya 

berukuran kecil dan non-obstruktif dengan inti yang banyak mengandung lipid dan 

ditutupi oleh selubung fibrosa.  Plak ini biasanya banyak mengandung makrofag 

dan limfosit-T yang dapat melepaskan metaloprotease dan sitokin yang 
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melemahkan selubung fibrosa yang menyebabkan plak mudah robek dan 

mengalami erosi karena adanya tekanan dari aliran darah.  Plak yang ruptur memicu 

terjadinya agregasi trombosit dan membentuk trombus di pembuluh darah yang 

dilewatinya. Pasien yang mengalami iskemia dalam waktu yang lama dan berat 

menyebabkan terbentuknya regio nekrosis di dinding miokard.  Zona nekrosis ini 

dapat tetap reversibel dengan bantuan reperfusi.  Zona yang mengalami infark 

ataupun yang tidak akan mengalami perubahan progresif dalam hitungan jam, hari, 

dan minggu setelah  trombosis  koroner.  Antara  4  sampai  12 jam setelah 

terjadinya kematian sel miokard akan terjadi nekrosis koagulasi dan setelah 18 jam 

neutrofil memasuki  zona  infark  dengan  jumlah  yang  mencapai puncak  pada  

setelah  hari  kelima,  kemudian  menurun.  Hal  ini menyebabkan miokardium  

menjadi  kaku.  Miokard  yang  kaku  akan  melunak  pada  hari  ke  4 sampai  7,  

dan  beresiko  mengalami  ruptur  kembali  selama  2  minggu pertama. Jaringan  

granulasi  kemudian  memasuki  zona  infark  dan  mengalami  maturasi secara  

progresif  mengubah  jaringan  mati  menjadi  jaringan  parut.  Setelah  2-3 bulan,  

infark  sembuh  dengan  dinding  ventrikel  yang  non-kontraksi,  menipis, mengeras, 

dan berwarna abu-abu pucat (Aaronson and Ward, 2013). 
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Gambar 2. 6 Patofisiologi Infark Miokard Akut (Nurarif, 2013). 

 

2.6 Manifestasi Klinik 

Walaupun sebagian individu tidak memperlihatkan tanda-tanda jelas infark 

miokard akut. Nyeri adalah keluhan utama yang paling sering terjadi pada pasien 

IMA. Pada beberapa kasus, nyeri terasa begitu parah dan bahkan dianggap sebagai 

nyeri paling buruk yang pernah dirasakan pasien. Nyeri bersifat dalam seperti beban 

berat, menekan, atau menghancurkan, meskipun kadang-kadang nyeri seperti 
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terbakar atau tertusuk. Pasien akan mengeluh nyeri dada seperti ditekan yang 

menjalar ke lengan, rahang, atau leher. Nyeri berlangsung >30-45 menit dan serupa 

dengan nyeri angina tetapi tidak mereda dengan pemberian nitrogliserin. Lokasi 

nyeri umumnya terletak pada bagian tengah dada atau epigastrium dan kadang 

menyebar hingga ke lengan (Tao and Kendall, 2013).  

Nyeri sering diikuti oleh sesak nafas bisa disebabkan oleh peningkatan 

mendadak tekanan akhir diastolik ventrikel kiri, di samping itu perasaan cemas bisa 

menimbulkan hiperventilasi. Pada infark yang tanpa gejala nyeri, sesak nafas 

merupakan tanda adanya disfungsi ventrikel kiri yang bermakna (Dipiro et al., 

2015). Kemudian bisa pula diikuti mual muntah, keluar keringat, kulit menjadi 

dingin, lembab dan pucat akibat vasokostriksi. Keluaran urin menurun terkait 

dengan penurunan aliran darah ginjal dan meningkatnya aldosteron dan ADH. 

Takikardia berkembang karena meningkatnya stimulasi simpati jantung dan 

kegelisahan. Keadaan cemas yang besar terkait dengan pelepasan hormon stress 

dan ADH (Lezenby, 2011).  

 

2.7 Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaan penunjang melalui pemeriksaan laboratorium harus dilakukan 

sebagai bagian dalam tatalaksana pasien STEMI tetapi tidak boleh menghambat 

implementasi terapi reperfusi. Pemeriksaan petanda kerusakan jantung yang 

dianjurkan adalah CK-MB dan cardiac specific troponin (cTn) T atau cTn I, yang 

dilakukan secara serial. cTn digunakan sebagai petanda optimal untuk pasien 

STEMI yang disertai kerusakan otot skeletal karena pada keadaan ini juga akan 

diikuti peningkatan CKMB. Terapi reperfusi diberikan segera mungkin pada pasien 

dengan elevasi ST dan gejala IMA serta tidak tergantung pada pemeriksaan 

biomarker. Peningkatan nilai enzim diatas dua kali nilai batas atas normal 

menunjukkan adanya nekrosis jantung (Antman et al., 2012). 

2.7.1 Pemeriksaan Fisik 

Tujuan dilakukannya pemeriksaan fisik adalah untuk menegakkan diagnosis 

banding dan mengidentifikasi pencetus. Selain itu, pemeriksaan fisik jika 

digabungkan dengan keluhan angina (anamnesis), dapat menunjukkan tingkat 

kemungkinan keluhan nyeri dada sebagai representasi dari sindrome koroner akut. 
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2.7.2 Pemeriksaan EKG 

Elektrokardiografi memberikan informasi tentang aspek patofisiologi pada 

IMA, mencerminkan fisiologi dari miokardium selama proses iskemik akut. 

Elektrokardiografi dapat membantu dalam memperkirakan luasnya area iskemik, 

membedakan iskemik subendokardial atau transmural, dan adanya infark 

sebelumnya. Adanya elevasi segmen ST pada pasien dengan keluhan nyeri dada 

yang khas, dikombinasi dengan adanya resiprokal, akan mempunyai nilai prediktif 

yang tinggi untuk terjadinya suatu IMA (Farissa, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 7 EKG Pada STEMI (Brogan, 2007) 

Pemeriksaan EKG sandapan harus dilakukan pada semua pasien dengan nyeri 

dada atau keluhan yang dicurigai STEMI, dalam waktu 10 menit sejak kedatangan 

di IGD sebagai landasan dalam menentukan keputusan terapi reperfusi (Farissa, 

2006). 

2.7.3 Pemeriksaan Biomarker Serum Jantung 

Pemeriksaan troponin I/T adalah standard baku emas dalam diagnosis 

NSTEMI, di mana peningkatan kadar marka jantung tersebut akan terjadi dalam 

waktu 2 hingga 4 jam. Penggunaan troponin I/T untuk diagnosis NSTEMI harus 

digabungkan dengan kriteria lain yaitu keluhan angina dan perubahan EKG. 

Diagnosis NSTEMI ditegakkan jika marka jantung meningkat sedikit melampaui 

nilai normal atas (upper limit of normal, ULN). Dalam menentukan kapan marka 

jantung hendak diulang mempertimbangkan ketidakpastian dalam menentukan 
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awitan angina. Tes yang negatif pada satu kali pemeriksaan awal tidak dapat dipakai 

untuk menyingkirkan diagnosis infark miokard akut. Kadar troponin pada pasien 

infark miokard akut meningkat di dalam darah perifer 3 – 4 jam setelah awitan 

infark dan menetap sampai 2 minggu. Peningkatan ringan kadar troponin biasanya 

menghilang dalam 2 hingga 3 hari, namun bila terjadi nekrosis luas, peningkatan 

ini dapat menetap hingga 2 minggu. Mengingat troponin I/T tidak terdeteksi dalam 

darah orang sehat, nilai ambang peningkatan marka jantung ini ditetapkan sedikit 

di atas nilai normal yang ditetapkan oleh laboratorium setempat. Perlu diingat 

bahwa selain akibat STEMI dan NSTEMI, peningkatan kadar troponin juga dapat 

terjadi akibat: 

1. Takiaritmia atau bradiaritmia berat 

2. Miokarditis 

3. Emboli paru 

4. Gangguan ginjal akut dan kronis 

5. Stroke atau pendarahan subarachnoid 

6. Penyakit kritis, terutama pada sepsis 

7. Apabila pemeriksaan troponin tidak tersedia, pemeriksaan CKMB dapat 

digunakan. CKMB akan meningkat dalam waktu 4 sampai 6 jam, mencapai 

puncaknya saat 12 jam, dan menetap sampai 2 hari (Irmalita et al., 2015). 

 

Gambar 2. 8 Waktu Timbulnya Berbagai Jenis Marka Jantung (Bertrand et al., 

2002). 
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2.7.4 Pemeriksaan Noninvasif 

Pemeriksaan ekokardiografi transtorakal saat istirahat dapat memberikan 

gambaran fungsi ventrikel kiri secara umum dan berguna untuk menentukan 

diagnosis banding. Hipokinesia atau akinesia segmental dari dinding ventrikel kiri 

dapat terlihat saat iskemia dan menjadi normal saat iskemia menghilang. Selain itu, 

diagnosis banding seperti stenosis aorta, kardiomiopati hipertrofik, atau diseksi 

aorta dapat dideteksi melalui pemeriksaan ekokardiografi. Jika memungkinkan, 

pemeriksaan ekokardiografi transtorakal saat istirahat harus tersedia di ruang gawat 

darurat dan dilakukan secara rutin dan sesegera mungkin bagi pasien tersangka 

infark miokard akut. 

2.7.5 Pemeriksaan Invasif 

Angiografi koroner memberikan informasi mengenai keberadaan dan tingkat 

keparahan PJK, sehingga dianjurkan segera dilakukan untuk tujuan diagnostik pada 

pasien dengan risiko tinggi dan diagnosis banding yang tidak jelas. Penemuan 

oklusi trombotik akut, misalnya pada arteri sirkumfleksa, sangat penting pada 

pasien yang sedang mengalami gejala atau peningkatan troponin namun tidak 

ditemukan perubahan EKG diagnostik. Pada pasien dengan penyakit pembuluh 

multipel dan mereka dengan stenosis arteri utama kiri yang memiliki risiko tinggi 

untuk kejadian kardiovaskular yang serius, angiografi koroner disertai perekaman 

EKG dan abnormalitas gerakan dinding regional seringkali memungkinkan 

identifikasi lesi yang menjadi penyebab. Penemuan angiografi yang khas antara lain 

eksentrisitas, batas yang ireguler, ulserasi, penampakkan yang kabur, dan filling 

defect yang mengesankan adanya trombus intrakoroner (Irmalita et al., 2015). 

2.8 Klasifikasi 

Infark miokard akut dapat diklasifikasikan menjadi infark STEMI (ST 

segment elevation myocardial infarction) dan infark non-STEMI (non ST segment 

elevation myocardial infarction), yang dibedakan berdasarkan anamnesis, 

pemeriksaan fisik, pemeriksaan marka jantung dan temuan dari elektrokardiogram 

diagnotik/EKG (Kingsbury, 2013).  

1. ST elevasi miokard infark (STEMI) adalah sindrom klinis dari iskemia 

miokard yang berhubungan dengan elevasi elektrokardiografi dan merupakan 

biomarker nekrosis miokard. ST elevasi miokard infark (STEMI) terjadi 
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akibat rusaknya bagian otot jantung secara permanen akibat insufisiensi aliran 

darah koroner oleh proses degeneratif maupun dipengaruhi oleh banyak 

faktor dengan ditandai keluhan nyeri dada, peningkatan enzim jantung dan 

ST elevasi pada pemeriksaan EKG. STEMI merupakan cermin dari pembuluh 

darah koroner tertentu yang tersumbat total sehingga aliran darahnya benar-

benar terhenti, otot jantung yang dipendarahi tidak dapat nutrisi-oksigen dan 

mati (O’gara et al., 2012). STEMI umumnya terjadi jika aliran darah koroner 

menurun secara mendadak setelah oklusi trombus pada plak aterosklerosis 

yang sudah ada sebelumnya. STEMI terjadi jika trombus arteri koroner terjadi 

secara cepat pada lokasi injuri vaskuler, dimana injuri ini dicetuskan oleh 

faktor seperti merokok, hipertensi dan akumulasi lipid. Penelitian histologis 

menunjukkan plak koroner cenderung mengalami ruptur jika mempunyai 

fibrous cap yang tipis dan inti kaya lipid (lipid rich core). Pada STEMI 

gambaran patologis klasik terdiri dari fibrin rich red thrombus, yang 

dipercaya menjadi alasan STEMI memberikan respons terhadap terapi 

trombolitik (PERKI, 2015). 

2. Non ST elevation myocardial infarction (NSTEMI) merupakan sindrom 

klinis dari pada akut koronaria yang disebabkan oleh aterosklerosis yang 

dapat menyebabkan resiko kematian jantung dan selanjutnya menjadi infark 

miokard. NSTEMI sering terjadi karena gangguan atau erosi dari plak 

aterosklerosis yang tidak stabil. Kondisi ini ditandai dengan 

ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan oksigen ke jaringan 

miokard. Hal tersebut merupakan mekanisme umum yang terjadi akibat 

penurununan suplai oksigen ke miokardium (Jeffery et al., 2012). 
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Gambar 2. 9 Klasifikasi Berdasarkan EKG Pada STEMI dan NSTEMI (Dipiro et 

al., 2015) 

 

Sedangkan Infark Miokard Akut berdasarkan patologi 

ESC/ACCF/AHA/WHF mengklasifikasikan IMA ke dalam beberapa tipe 

berdasarkan patologi, klinis dan prognostik sebagai berikut : 

2.8.1 Infark Miokard Akut Tipe 1 (Infark miokard spontan) 

Infark miokard akut yang disebabkan oleh pecahnya plak aterosklerosis, 

ulserasi, fissure, erosi, atau diseksi yang menghasilkan trombus intraluminal dalam 

satu atau lebih dari arteri koroner yang menyebabkan penurunan aliran darah 

miokard atau emboli trombosit distal yang kemudian menyebabkan nekrosis miosit 

(Thygesen et al., 2012).  

2.8.2 Infark Miokard Akut Tipe 2 (Infark miokard sekunder terhadap 

ketidakseimbangan iskemik)  

Infark miokard jenis ini disebabkan oleh vaskonstriksi dan spasme arteri 

menurunkan aliran darah miokard (Thygesen et al., 2012). 

2.8.3 Infark Miokard Akut Tipe 3 (Infark miokard yang mengakibatkan 

kematian saat tidak adanya nilai biomarker)  

Infark miokard akut tipe 3 yaitu kematian jantung dengan gejala sugestif 

iskemia miokard dan diduga adanya perubahan EKG iskemik baru atau LBBB baru. 
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Tapi kematian terjadi sebelum sampel darah dapat diperoleh, sebelum peningkatan 

biomarker jantung dapat diidentifikasi. Pada kasus ini biomarker jantung tidak 

ditemukan (Thygesen et al., 2012). 

2.8.4 Infark Miokard Akut Tipe 4 (Infark miokard yang berhubungan dengan 

prosedur revaskularisasi) 

Type 4a : Infark miokard tipe 4a atau yang berkaitan dengan PCI yaitu 

berdasarkan peningkatan nilai CTN 5 kali lebih besar pada pasien dengan nilai CTN 

normal. Selain itu, baik gejala sugestif dari iskemia miokard, atau perubahan EKG 

iskemik baru atau LBBB baru, atau kehilangan angiografi patensi dari arteri 

koroner utama atau cabang samping atau persisten lambat atau tidak ada aliran atau 

embolisasi, atau demonstrasi dari baru hilangnya miokardium yang aktif atau 

kelainan gerakan pada dinding regional baru yang diperlukan (Thygesen et al., 

2012). Type 4b : Infark miokard terkait dengan pemasangan stent trombosis. Infark 

miokard berhubungan dengan stent trombosis terdeteksi dengan angiografi koroner 

atau otopsi dalam pengaturan iskemia miokard dan dengan kenaikan dan/atau 

jatuhnya nilai biomarker jantung (Thygesen et al., 2012). 

2.8.5 Infark Miokard Akut Tipe 5  

Infark miokard akut tipe 5 yaitu infark miokard berhubungan dengan CABG. 

Infark miokard yang berhubungan dengan CABG adalah adanya peningkatan nilai 

biomarker jantung 10 kali lebih besar dari pasien dengan nilai-nilai dasar CTN 

normal, dengan peningkatan biomarker nilai jantung > 10x URL persentil ke-99 

pada pasien dengan nilai normal dasar cTn (≤ URL persentil ke-99) (Tygesen et al, 

2012). 

 

2.9 Faktor Risiko 

Faktor risiko penyakit infark miokard akut dibagi menjadi dua macam faktor 

yaitu faktor yang tidak dapat diubah dan faktor yang dapat diubah: 

2.9.1 Faktor Yang Tidak Dapat Diubah 

2.9.1.1 Usia 

Infark miokard akut umumnya terjadi pada pasien dengan usia diatas 40 

tahun. Walaupun begitu, usia yang lebih muda dari 40 tahun dapat juga  menderita 

penyakit tersebut. Banyak penelitian yang telah menggunakan  batasan usia 40-45 
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tahun untuk mendefenisikan “pasien usia muda” dengan  penyakit jantung koroner 

atau infark miokard akut (IMA). IMA mempunyai insidensi yang rendah pada usia 

muda (Wiliam, 2007). Sedangkan studi penelitian yang dilakukan oleh Rahimic et 

al (2013) menunjukkan bahwa aterosklerosis yang di deteksi di arteri karotis 

menunjukkan peningkatan ketebalan tunika intima seiring dengan bertambahnya 

usia. Pada pria, resiko aterosklerosis meningkat setelah usia 45 tahun, sedangkan 

pada wanita peningkatannya terjadi pada usia 55 tahun (Wihastuti et al., 2016). 

2.9.1.2 Jenis Kelamin 

Beberapa studi observasional menyebutkan, wanita premenopause mungkin 

jauh lebih jarang  mengalami  penyakit  jantung  dibandingkan  dengan pria. Tetapi 

setelah menopause resiko penyakit  jantung  meningkat,  ini  terjadi disebabkan oleh 

peran esterogen. Kerja esterogen yang berpotensi menguntungkan adalah sebagai 

antioksidan, menurunkan LDL dan meningkatkan HDL dan aktivitas oksida nitrat 

sintase serta menyebabkan vasodilatasi (Fauci et al., 2008). 

2.9.1.3 Riwayat keluarga 

Berbagai survei epidemiologis telah menunjukkan adanya predisposisi 

familial terhadap penyakit jantung. Hal ini sebagian besar disebabkan karena 

banyak faktor resiko, misalnya hipertensi (Aaranson and Ward, 2010).  Riwayat  

anggota keluarga sedarah yang mengalami penyakit jantung koroner (PJK)  

sebelum usia 70 tahun merupakan faktor resiko independent untuk terjadi PJK. 

Agregasi PJK keluarga menandakan adanya predisposisi genetik pada keadaan  

mempengaruhi onset penderita PJK pada keluarga dekat (Kasuari, 2002). 

2.9.2 Faktor yang dapat diubah 

2.9.2.1 Hipertensi 

Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sekitar 140/90 mmHg. 

Hipertensi meningkatkan aterogenesis, kemungkinan dengan merusak endotelium 

dan menyebabkan efek mengganggu pada dinding arteri besar. Hipertensi merusak 

pembuluh darah pada otak dan ginjal, meningkatkan resiko stroke dan gagal ginjal. 

Beban kerja jantung yang terlalu tinggi membebani dengan meningkatnya tekanan 

arterial yang juga menyebabkan penebalan pada dinding ventrikular kiri. Proses ini 

disebut hipertrofi ventrikel kiri [left ventricular hyperthrophy (LVH)] dimana 

keduanya menyebabkan dan menandakan kerusakan jantung yang sangat serius. 
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LVH cenderung mengakibatkan aritmia dan iskemia, dan merupakan kontribusi 

utama infark miokard (Aaronson et al., 2013). 

2.9.2.2 Merokok 

Komponen-komponen tertentu dari tembakau diketahui merusak dinding 

pembuluh darah. Respon tubuh terhadap cedera tersebut adalah memunculkan 

pembentukan aterosklerosis dan perkembangannya sehingga meningkatkan resiko 

infark miokard akut. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa merokok akut 

meningkatkan pembentukan trombus (Macon et al., 2015). 

Merokok menyebabkan gangguan jantung dengan menurunkan kadar HDL, 

meningkatkan koagulabilitas darah dan merusak endotelium, sehingga 

meningkatkan aterosklerosis, selain itu terjadi vasokontriksi; peningkatan tekanan 

darah; pemicu aritmia jantung; meningkatakan kebutuhan oksigen jantung dan 

penurunan kapasitas pengankutan oksigen. Selain itu, adanya induksi nikotin 

menstimulasi jantung dan mereduksi mediasi karbon monoksida dari kapasitas 

pembawa oksigen pada darah juga terjadi. Efek-efek ini berkaitan dengan 

peningkatan kejadian spasme koroner, serta mengatur tingkatan dari infark miokard 

(Aaronson et al., 2013). 

2.9.2.3 Diabetes Melitus 

Resiko terjadinya penyakit jantung koroner pada pasien dengan DM sebesar 

2-4 lebih tinggi dibandingkan orang biasa. Hal ini berkaitan dengan adanya 

abnormalitas metabolisme lipid, obesitas, hipertensi, peningkatan trombogenesis 

(Aaronson and Ward, 2010). Diabetes melitus merupakan gangguan metabolik 

yang dialami sekitar 5% dari populasi. Setiap penderita diabetes mengalami 

kekurangan hormon insulin secara keseluruhan, atau menjadi resisten terhadap 

aktivitasnya (Aaronson et al., 2013).  

Diabetes memiliki resiko substansial lebih besar dari penyakit vaskular 

aterosklerotis. Diabetes meningkatkan resiko infark miokard akut karena 

meningkatkan laju perkembangan aterosklerosis dan mempengaruhi profil lipid. 

Terjadinya perubahan bentuk aterosklerosis yang dipercepat terlepas dari diabetes 

memiliki insulin-dependent atau non insulin-dependen (Macon et al., 2015). 

Diabetes menyebabkan kerusakan yang progresif pada tubuh terhadap 

mikrovaskulatur dan arteri besar selama bertahuntahun. Sekitar 75% penderita 



 

24 
 

 
 

diabetes meninggal akibat dari gangguan jantung. Terdapat beberapa bukti pada 

pasien dengan DM2 mengalami kerusakan pada endotel dan peningkatan kadar 

oksidasi LDL. Kedua efek tersebut kemungkinan menyebabkan suatu mekanisme 

dengan karakteristik hiperglikemia pada kondisi ini. Selain itu, koagubilitas darah 

juga meningkat pada pasien DM2 karena adanya elevasi dari penghambat aktivator 

plasminogen 1 (PAI1) dan meningkatkan agregasi platelet (Aaronson et al., 2013) 

2.9.2.4 Dislipidemia 

Dislipidemia adalah kelompok heterogen dari suatu kondisi yang ditandai 

dengan abnormalnya kadar dari satu atau lebih lipoprotein. Lipoprotein merupakan 

partikel pengangkut darah yang mengandung kolesterol dan lipid lainnya. 

Lipoprotein berfungsi untuk mentransfer lipid antar intestinal, hati dan organ 

lainnya. Dislipidemia terjadi karena konsentrasi plasma yang kelebihan LDL yang 

terkait dengan peningkatan kadar kolesterol dalam plasma. Meningkatnya kadar 

kolesterol dalam plasma yaitu di atas 240 mg/dL (6.2 mmol/L). LDL mempunyai 

peran yang sangat penting yang menyebabkan aterosklerosis karena LDL dirubah 

menjadi bentuk oksidasi, yang dapat merusak dinding vaskuler. Peningkatan kadar 

lipoprotein, suatu bentuk LDL yang mengandung protein yang khas yaitu apo, 

dikabarkan meningkatkan resiko pada jantung. Apo mengandung suatu struktur 

komponen yang serupa dengan plasminogen, dan komponen tersebut dapat 

menghambat fibrinolisis yang berkompetisi dengan plasminogen untuk aktivator 

endogen. Kadar HDL yang rendah sering disertai dengan menigkatnya kadar 

trigliserida dalam plasma. Hal ini kemungkinan karena aterogenisitas dari 

trigliserida yang kaya VLDL dan IDL (Aaronson et al., 2013). 

Dislipidemia disebabkan oleh terganggunya metabolisme lipid akibat 

interaksi faktor genetik dan faktor lingkungan. Walau terdapat bukti hubungan 

antara kolesterol total dengan kejadian kardiovaskular, hubungan ini dapat 

menyebabkan kesalahan interpretasi di tingkat individu seperti pada wanita yang 

sering mempunyai konsentrasi kolesterol HDL yang tinggi. Kejadian serupa juga 

dapat ditemukan pada subjek dengan diabetes melitus atau sindrom metabolik di 

mana konsentrasi kolesterol HDL sering ditemukan rendah. Pada keadaan ini, 

penilaian resiko hendaknya mengikutsertakan analisis berdasarkan konsentrasi 

kolesterol HDL dan LDL. Terdapat bukti kuat hubungan antara kolesterol LDL 
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dengan kejadian kardiovaskular berdasarkan studi luaran klinis sehingga kolesterol 

LDL merupakan target utama dalam tatalaksana dislipidemia (PERKI, 2013).   

2.9.2.5 Obesitas 

Obesitas dikaitkan dengan meningkatkan resiko vaskular. Selain itu, kondisi 

ini dikaitkan dengan intoleransi glukosa, resistensi insulin, hipertensi, dan 

dislipidemia. Sebuah studi oleh Das et al meneliti lebih dari 50.000 pasien dari data 

kardiovaskular nasional dengan STEMI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

meskipun pasien dengan usia muda dapat menderita STEMI karena pasien yang 

sangat gemuk/obesitas (Licastro et al., 2014).  

2.9.2.6 Alkohol 

Alkohol memiliki efek penting pada faktor resiko kardiovaskular. Alkohol 

ada hubungannya dengan peningkatan trigliserida, lemak dalam darah yang 

merupakan faktor resiko jantung koroner. Lemak/lipid yang lainnya ada 

hubungannya dengan alkohol adalah high-desity lipoprotein kolesterol/HDL-C 

akan meningkat lebih besar karena asupan alkohol. HDL-C yang rendah kaitannya 

dengan transportasi kolesterol yaitu proses kembalinya kolesterol dari jaringan 

perifer ke hati untuk dibuang, dan tingkat tinggi/kuat HDL-C berkaitan dengan 

rendahnya resiko infark miokard akut (Kenneth, 2006). 

 

2.10   Komplikasi 

2.10.1 Cardiac Arrest (Henti Jantung) 

Henti jantung adalah penyebab sebagian besar kematian akut yang 

merupakan komplikasi dengan infark miokard dan hal ini terjadi karena fibrilasi 

ventrikel. Penatalaksanaan dengan defibrilasi dilakukan segera. Risiko ini biasanya 

terlihat dalam 48 jam pertama infark miokard. Ventricle fibrilation arrest yang 

muncul setelah lebih dari 48 jam menunjukkan adanya cedera miokardium ekstensif 

dan fungsi miokardium yang buruk. Kondisi ini dapat memungkinkan untuk terjadi 

kekambuhan ventricle fibrilation arrest di masa mendatang (Syamsudin, 2011). 

2.10.2 Heart Failure (Gagal Jantung) 

Penyakit arteri koroner adalah penyebab paling umum dari gagal jantung 

sistolik, terjadi pada hampir 70% kasus. Infark miokard menyebabkan penurunan 

massa otot sebagai akibat dari kematian sel-sel miokard. Ukuran infark berpengaruh 
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terhadap terganggunya kontraktilitas sel miokard jantung. Dalam upaya untuk 

mempertahankan curah jantung, miokardium yang hidup mengalami compensatory 

remodeling, sehingga awal proses maladaptif menyebabkan sindrom gagal jantung 

dan menyebabkan cedera lebih lanjut ke jantung. Miokardial iskemia dan infark 

juga mempengaruhi diastolik sifat jantung dengan meningkatkan kekakuan 

ventrikel dan relaksasi ventrikel melambat. Dengan demikian, infark miokard 

sering mengakibatkan disfungsi sistolik dan diastolik (Dipiro et al., 2008). 

Disfungsi miokard sering terjadi selama fase akut dan sub-akut setelah IMA. 

Diagnosa klinis gagal jantung selama fase akut dan sub-akut IMA berdasarkan 

gejala seperti dispnea, tanda seperti sinus takikardi, suara jantung ketiga atau rales 

paru, dan beberapa bukti objektif disfungsi jantung, seperti dilatasi LV dan 

penurunan ejeksi fraksi (Steg et al., 2013). 

2.10.3 Syok kardiogenik 

Syok kardiogenik terlihat ketika > 40% dari otot miokardium mengalami luka 

dan ditandai dengan hipotensi, hiperfusi perifer yang buruk, serta penurunan output 

urin. Syok kardiogenik menandakan prognosis yang sangat buruk dan merupakan 

penyebab kematian pada 60% STEMI. Syok kardiogenik juga dapat disebabkan 

oleh otot kapiler yang mengalami ruptur atau septum interventrikel (Syamsudin, 

2011). Syok kardiogenik pada pasien IMA dapat disebabkan karena infark LV yang 

luas atau dengan komplikasi mekanik, pecahnya otot papiler, pecahnya ventrikel 

septal, dan infark RV. Syok kardiogenik sering terjadi dalam waktu 24 jam, tapi 

biasanya tidak terdiagnosa pada presentasi rumah sakit. Syok kardiogenik terjadi 6-

10% pasien dengan kasus IMA dan tetap menjadi penyebab utama kematian, 

dengan tingkat kematian dirumah sakit sekitar 50% (O’Gara et al., 2012). 

2.10.4 Perikarditis 

Gesekan perikardial dan/atau nyeri perikardial sering ditemui pada pasien 

dengan STEMI yang melibatkan epikardium tersebut. Komplikasi ini biasanya 

dapat dikelola dengan aspirin 650 mg empat kali sehari. Hal ini penting untuk 

mendiagnosis nyeri dada perikarditis secara akurat, karena kegagalan untuk 

mengenalinya dapat menyebabkan diagnosis yang salah sebagai nyeri iskemik 

berulang dan/atau perpanjangan infark, dengan hasil yang tidak tepat dengan 

penggunaan antikoagulan, nitrat, beta-bloker, atau arteriografi koroner. Ketika itu 
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terjadi, keluhan nyeri yang menjalar ke otot trapezius membantu karena pola seperti 

ketidaknyamanan khas perikarditis tetapi jarang terjadi dengan ketidaknyamanan 

iskemik. Antikoagulan berpotensi menyebabkan tamponade dengan adanya 

perikarditis akut (yang ditunjukkan dengan rasa sakit atau menggosok yang 

persisten) dan karena itu antikoagulan tidak boleh digunakan kecuali ada indikasi 

yang kuat (Fauci et al., 2008). 

2.10.5 Disfungsi Ventrikular 

Ventrikel kiri mengalami perubahan serial dalam bentuk ukuran, dan 

ketebalan pada segmen yang mengalami infark dan non infark. Proses ini disebut 

remodelling ventrikular yang sering mendahului berkembangnya gagal jantung 

secara klinis dalam hitungan bulan atau tahun pasca infark. Pembesaran ruang 

jantung secara keseluruhan yang terjadi dikaitkan dengan ukuran dan lokasi infark, 

dengan dilatasi terbesar pasca infark pada apeks ventrikel kiri yang mengakibatkan 

penurunan hemodinamik yang nyata, lebih sering terjadi gagal jantung dan 

prognosis lebih buruk (Sudoyo, 2010). 

2.10.6 Aritmia 

Aritmia dan gangguan konduksi umumnya terjadi pada jam awal setelah 

IMA. Mekanisme yang bertanggung jawab untuk infark yang berkaitan dengan 

aritmia meliputi ketidakseimbangan otonom sistem saraf, gangguan elektrolit, 

iskemik, dan menghambat konduksi pada iskemik miokardium (Fauci et al., 2008). 

2.10.7 Tromboemboli 

Komplikasi tromboemboli pada IMA yang terlihat nyata secara klinis sekitar 

10% kasus, tapi lesi emboli didapatkan 20% pasien pada seri neprosis, 

menunjukkan bahwa tromboemboli sering tidak terlihat secara klinis. 

Tromboemboli dianggap hal penting yang berkontribusi menyebabkan kematian 

pada 25% pasien dengan IMA yang meninggal setelah masuk rumah sakit. Emboli 

arteri berasal dari mural trombus LV, sementara sebagian besar emboli paru muncul 

dari pembuluh darah kaki (Fauci et al., 2008). 

2.11 Penatalaksanaan Terapi 

Terapi awal untuk IMA yakni diarahkan restorasi perfusi sesegera mungkin 

untuk menyelamatkan miokardium sebanyak yang mungkin dapat membahayakan. 

Hal ini dapat dilakukan melalui cara-cara medis atau mekanis, seperti Percutaneus 
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Coronary Intervention (PCI) atau Coronary Artery Bypass Graft (CABG) (Zafari, 

2017). Tujuan terapi IMA yaitu meminimalisasikan ukuran infark dan mencegah 

terjadinya remodelling ventrikel atau komplikasi lainnya. Manajemen darurat IMA 

terutama untuk manajemen simptomatik dan suportif (McRobbie, 2008).  

Menurut American Heart Assosiation/American College of Cardiology 

Foundation terapi utama pasien IMA adalah pemberian oksigen, vasodilator nitrat, 

morfin sulfat, trombolitik, antikoagulan, antiagregasi platelet, inhibitor glikoprotein 

IIb/IIIa, antihiperlipidemia, dan pemblok reseptor angiotensin (O'Gara et al., 2012). 

NSTEMI dan STEMI dikelompokkan bersama sebagai IMA, namun memiliki 

penatalaksanaan yang berbeda, reperfusi (trombolisis) digunakan untuk menangani 

STEMI namun tidak untuk NSTEMI (Aaronson and Ward, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 10 Penatalaksanaan terapi IMA (Dipiro, 2008). 
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2.11.1 Terapi Non-Farmakologi  

2.11.1.1 STEMI 

Untuk pasien dengan STEMI yang ditunjukkan dalam waktu 12 jam dari 

onset gejala, pilihan terapi reperfusi adalah awal reperfusi dengan penanganan 

pasien yang mengalami primary PCI arteri dalam waktu 90 menit dari kontak medis 

pertama (Dipiro et al., 2015). PCI ini dianggap menjadi fibrinolisis yang lebih baik 

dan semakin tersedia untuk perawatan awal pada pasien. Keterlambatan 

penanganan utama untuk PCI setelah pasien tiba dirumah sakit memungkinkan 

terjadinya kematian yang lebih tinggi dirumah sakit (Willacy, 2013).  

2.11.1.2 NSTEMI  

Untuk pasien dengan NSTEMI, berdasarkan pedoman penatalaksanaan 

merekomendasikan angiografi koroner dengan menggunakan PCI atau operasi 

operasi coronary artery bypass graft (CABG) revaskularisasi sebagai terapi awal 

untuk pasien berisiko tinggi, namun juga dapat dipertimbangkan untuk pasien yang 

tidak berisiko tinggi (Dipiro et al., 2015).  

Terapi cara revaskularisasi yaitu dengan PCI (angioplasty coroner atau 

percutaneous transluminal coronary angioplasty/PTCA). Terapi ini terkait seperti 

pemasangan stent, ateroktomiro tablasi dan ateroktomi direksional. Penelitian 

secara meta analisis dengan membandingkan antara CABG antara PTCA 

menunjukan tidak adanya perbedaan antara kedua jenis strategi pengobatan ini, 

tetapi pasien yang menjalani PTCA harus lebih sering dimonitoring karena lebih 

sering mengalami angina berulang. Dengan adanya stent, maka angina berulang dan 

kebutuhan tindakan revaskularisasi ulangan juga menurun. Stent juga menurunkan 

risiko oklusi akut, infark jantung, kebutuhan CABG darurat dan mengurangi 

restenosis jangka panjang (O’gara et al., 2012). Revaskularisasi sangat sering 

digunakan pada NSTEMI dan direkomendasikan pada pasien yang dinilai memiliki 

resiko kematian sedang atau tinggi atau resiko infark STEMI, seperti yang dinilai 

melalui berbagai petunjuk yang berkaitan dengan keseriusan tanda-tanda dan 

gejala. Saat ini revaskularisasi juga lebih dipilih dibandingkan trombolisis untuk 

menghasilkan reperfusi koroner dengan segera selama infark miokard akut. PCI 

lebih bermanfaat dibandingkan trombolisis jika tindakan ini dapat dilaksanakan, 
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namun jika dilaksanakannya terlambat, manfaatnya akan sangat berkurang (Tao 

and Kendall K, 2013). 

2.11.2 Terapi Farmakologi  

2.11.2.1 STEMI 

Selain terapi reperfusi, menurut pedoman American College of Cardiology 

Foundation/American Heart Association (ACCF / AHA) merekomendasikan 

bahwa semua pasien STEMI dan tanpa kontraindikasi harus menerima beberapa 

terapi pada hari pertama rawat inap dan lebih sering digunakan di departemen 

darurat: nitrogliserin (NTG), aspirin, inhibitor P2Y12 platelet, dan antikoagulan 

intranasal oksigen (jika kejenuhan oksigen kurang dari 90%), sublingual (SL) 

dengan bivalirudin, unfractionated heparin (UFH), atau enoxaparin. Pemberian 

inhibitor GP IIb/IIIa dengan UFH untuk pasien yang menjalani PCI primer. Berikan 

IV β-blocker dan IV NTG untuk memilih pasien. Mulai dengan terapi oral β-blocker 

di hari pertama pada pasien tanpa syok kardiogenik. Pemberian morfin untuk pasien 

dengan angina refraktori sebagai analgesik dan venodilator yang menurunkan 

preload. Terapi enzim angiotensin converting (ACE) inhibitor mulai dalam waktu 

24 jam pada pasien yang mengalami infark miokard atau Left Ventricular Ejection 

Fraction (LVEF) pada salah satu dinding anterior dari 40% atau bahkan kurang dari 

40% serta tidak mengalami kontraindikasi (Wells et al., 2015). 

 

Gambar 2. 11 Algoritma Terapi IMA dengan STEMI (Spinler and Denus, 2008) 
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2.11.2.2 NSTEMI 

Untuk terapi awal pada pasien NSTEMI secara umum hampir serupa 

dengan terapi STEMI. Pada pasien NSTEMI dalam keadaan emergensi atau awal 

masuk rumah sakit terapi yang diberikan yaitu oksigen, aspirin, clopidogrel,, 

sublingual nitrogliserin, oral betabloker dan antikoagulan. Namun, pada pasien 

NSTEMI terapi trombolitik tidak diperlukan. Pasien yang pertama kali masuk 

rumah sakit atau dalam keadaan emergensi juga perlu diberikan terapi analgesic 

untuk mengurangi nyeri yang dialami pasien. selain itu pasien dengan resiko tinggi 

biasanya juga mendapatkan penghambat glikoprotein IIb/IIIa. Terapi following 

pada pasien IMA dapat diberikan terapi dengan aspirin, beta blocker, ACEI untuk 

mencegah terjadinya reinfark (Spinler and Denus, 2008). 

 

Gambar 2. 12 Algoritma Terapi IMA dengan NSTEMI (Spinler and Denus, 

2008). 

2.11.2.3 Oksigen 

Infark miokard akut (IMA) terjadi ketika aliran darah yang membawa oksigen 

ke jantung terganggu untuk jangka waktu yang berkelanjutan (Burgess, 2012). 

Oksigen (O2) banyak direkomendasikan dalam pedoman internasional untuk 

pengobatan infark miokard akut. Ketika aliran darah menurun ke jantung pada 

sindrom koroner akut, sebagian dari jantung kekurangan oksigen (Quinn, 2013). 

Pemberian oksigen tambahan pada pasien STEMI dan NSTEMI dengan kanula 
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nasal diindikasikan hanya untuk pasien hipoksia yang diduga infark miokard. 

Pemberian oksigen juga dapat meningkatkan suplai oksigen ke sel-sel dan diyakini 

dapat mengurangi efek hipoksia. Oksigen harus diberikan hanya jika ada bukti 

hipoksemia (oksigen saturasi < 90%), sebagai potensi bahaya dari hiperoksia yang 

dapat memperburuk outcome. Pemberian oksigen tambahan harus digunakan 

perhatian pada pasien dengan gangguan paru obstruktif kronik dan retensi kardon 

dioksida (Jagadeesh et al., 2015). Pedoman (AHA/ACC) merekomendasikan 

oksigen diberikan selama 6 jam pertama pada pasien hipoksia dengan STEMI 

elevasi infark miokard (Quinn, 2013). Oksigen diberikan 2-4 liter/menit untuk 

mempertahankan saturasi diatas 95% (PERKI, 2015). 

2.11.2.4 Vasodilator Nitrat 

Nitrat memiliki peran dalam meningkatkan pelepasan oksida nitrat dari 

endotelium yang mengakibatkan vasodilatasi pada bagian arteri dan vena. 

Vasodilatasi dapat menurukan preload dan permintaan oksigen pada miokard. 

Nitrat dapat meningkatkan aliran koroner dengan vasodilatasi koroner dan 

mengurangi preload (peningkatan aliran balik vena) ventrikel oleh venodilasi 

sistemik (Jagadeesh et al., 2015).  

Nitrat intravena diberikan pada pasien yang masih mengalami iskemia 

persisten, gagal jantung, atau hipertensi tidak terkendali dengan tidak terdapat 

kontraindikasi. Nitrat intravena biasanya dilanjutkan sampai revaskularisasi 

dilakukan atau selama kurang lebih 24 jam setelah iskemi mereda. Efek samping 

yang paling signifikan dari nitrat adalah takikardia, flushing, sakit kepala, dan 

hipotensi. Pemberian nitrat kontraindikasi pada pasien yang telah menerima 

inhibitor phosphodiesterase-5 oral, seperti sildenafil dan vardenafil, dalam 24 jam 

terakhir, dan tadalafil dalam 48 jam terakhir (Rogers et al., 2016). 

Pada pasien dengan normotensi, tekanan darah sistolik tidak boleh turun 

dibawah 110 mmHg, sedangkan pada pasien hipertensi, tekanan darah rerata tidak 

boleh turun > 25%. Nitrat oral dapat diberikan setelah 12-24 jam periode bebas 

nyeri. Rebound angina dapat terjadi bila nitrat dihentikan secara mendadak 

(Clinical Practice Guidelines, 2014). 
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Tabel II. 1 Obat Golongan Nitrat (Irmalita et al., 2015; PERKI, 2015) 

Golongan Nitrat Rute Onset Dosis 

Isosorbid dinitrate 

(ISDN) 

Intravena 

Sublingual 

1 menit 

3-4 menit 

1,25-5 mg/jam  

2,5-15 mg  

Isosorbid 

mononitrate 

Per oral 3-4 menit 

30-60 menit 

Oral 2x20 mg/hari  

Lepas lambat: 120-240 

mg/hari 

Nitrogliserin  Intravena 

Sublingual 

1 menit 

2 menit 

5-200 mcg/menit 

0,3-0,6 mg – 1,5 mg  

Gliseril trinitrat Sublingual 

Patch 

 

Transdermal 

3 menit 

 

 

1-2 jam 

0,3-0,6 mg dapat diulang 

s/d 5x, tiap 5 menit  

10-5 g selama 24 jam 

 

2.11.2.5 Analgesik 

Untuk menghilangkan nyeri, mula-mula harus dicoba dengan pemberian 

nitrogliserin sublingual. Tetapi apabila tidak ada perbaikan setelah dua atau tiga 

tablet, Pemberian opioid intravena memberikan efek analgesik yang cepat dan 

efektif. Sebaiknya diberikan morfin sulfat 4-8 mg, atau meperidin 50-75 mg. Dosis 

berikutnya yang lebih rendah dapat diberikan setiap 15 menit sampai nyeri reda. 

Morfin adalah analgetik dan ansiolitik poten yang mempunyai efek hemodinamik. 

Morfin mengikat reseptor opiat di otak, yang menurunkan rasa nyeri. Ini juga 

memiliki efek menenangkan pada seseorang dalam mengurangi respons emosional 

terhadap rasa sakit. Diperlukan monitoring tingkat nyeri dan tekanan darah yang 

seksama. Obat ini direkomendasikan pada pasien dengan keluhan menetap atau 

berulang setelah pemberian terapi anti-iskemik. Morfin juga menyebabkan vena 

perifer dan arteri vasodilatasi, yang mengurangi preload dan afterload dan 

akibatnya terjadi permintaan oksigen pada miokard (Page et al., 2013).  

Pada pasien IMA dalam mengobati rasa sakit morfin menjadi pilihan yang 

sering digunakan, kecuali pada pasien dengan hipersensitivitas morfin (Thygesen 

et al., 2012). Morfin secara rutin diberikan dengan IV berulang (tiap 5 menit) 

dengan dosis kecil (2-4 mg) daripada pemberian jumlah yang lebih besar melalui 

rute subkutan yang absorpsinya tidak dapat ditentukan (Isselbacher et al., 2014). 

Perlu adanya perhatian yang harus dilakukan bila pemberian morfin untuk pasien 

dengan gagal jantung kanan (Ezra, 2014).  
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2.11.2.6 Fibrinolitik 

Terapi fibrinolitik mungkin tidak berguna pada pasien yang datang lebih dari 

12 jam setelah onset gejala, meskipun pedoman praktek saat merekomendasikan 

pertimbangan fibrinolisis pada pasien dengan gejala area besar miokardium 

berisiko (berdasarkan EKG atau pencitraan kardiovaskular) atau ketidakstabilan 

hemodinamik jika PCI tidak tersedia (Zafari, 2018). 

Terapi fibrinolitik digunakan untuk mempercepat lisis trombus pada 

intrakoroner yang oklusi, sehingga memulihkan aliran darah dan membatasi 

kerusakan miokard. Fibrinolitik mempunyai keuntungan jangka panjang pada 

pasien IMA. Berbagai macam obat trombolitik yang ada dipasaran, diantaranya 

alteplase, urokinase, streptokinase dan sebagainya (Ali et al., 2014). Semua obat ini 

bekerja dengan cara memicu konversi plasminogen menjadi plasmin yang 

selanjutnya melisiskan trombus fibrin. Terdapat 2 kelompok yaitu: golongan 

spesifik fibrin seperti tPA dan non spesifik fibrin seperti streptokinase (Sudoyo et 

al., 2014). 

Tabel II. 2 Obat Golongan Fibrinolitik (White, 2009) 

Karakteristik Streptokinase Alteplase Reteplase Tenecteplase 

Selektivitas 

Fibrin 

Tidak Selektif Selektif Selektif 

Ikatan dengan 

plasminogen 

Tidak 

langsung 

Langsung Langsung Langsung 

Durasi Infus 

(menit) 

60 90 10+10 5-10 detik 

Waktu Paruh 

(menit) 

23 <5 13-16 20 

Reaksi Alergi Ya Tidak Tidak Tidak 

 

2.11.2.7  Antiplatelet 

 Terapi antiplatelet memegang peran penting dalam penanganan IMA. Fungsi 

platelet diregulasi oleh substansi-substansi yang dibagi menjadi tiga kategori. 

Kelompok yang pertama zat-zat yang berada diluar platelet yang berinteraksi 

dengan reseptor membran platelet seperti katekolamin, kolagen, trombin dan 

prostasiklin. Sedangkan kategori yang kedua terdiri dari zat-zat yang berada di 

dalam platelet yang berinteraksi dengan reseptor membran seperti adenosine 
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diphosphate (ADP), prostaglandin D2, prostaglandin E2 dan serotonin. Serta 

kelompok ketiga yaitu zat-zat yang berada di dalam platelet dan berinteraksi dengan 

prostaglandin endoperoksida dan tromboxane A, 2 (TXA2) ion kalsium. Dari daftar 

agen ini, beberapa target untuk obat penghambat platelet telah diidentifikasi; 

penghambatan metabolisme prostaglandin (aspirin), penghambatan agregasi 

platelet ADP induced (clopidogrel, tiklopidin), dan blokade reseptor GP IIb / IIIa 

pada trombosit (abciximab, tirofiban, dan eptifibatide). Dipiridamol dan cilostazol 

adalah obat antiplatelet tambahan (Katzung, 2012). 

 

 

Gambar 2. 13 Mekanisme Kerja Obat Antiplatelet (Zhao, 2005). 
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Gambar 2. 14 Karakteristik Inhibitor Agregasi Platelet (Karen et al., 2015) 

 

Anti platelet yang digunakan selama fase awal STEMI berperan dalam 

memantapkan dan mempertahankan patensi arteri koroner yang terkait infark. Baik 

aspirin maupun clopidogrel harus segera diberikan pada pasien STEMI ketika 

masuk ruangan emergensi (Firdaus, 2011). Keuntungan utama obat-obat diatas 

adalah pengurangan insiden iskemik yang merugikan. Obat antiplatelet yang paling 

umum digunakan adalah aspirin (Komosa et al., 2014). 
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Tabel II. 3 Obat Golongan Antiplatelet (Dipiro et al., 2011) 

Antiplatelet Rute Dosis 

Asetosal Oral sehari sekali 160-325 mg pada saat hari pertama 

masuk rumah sakit; sehari sekali 75-162 mg mulai 

hari kedua di rumah sakit sampai seterusnya untuk 

pasien tanpa PCI; sekali sehari 162-325 mg 

minimal 30 hari pada pasien dengan PCI, dosis 

pemeliharaan PO sekali sehari 75-162 mg 

seterusnya 

Clopidogrel Oral 75 mg – 300 mg sekali sehari 

Dipiridamol Oral 300 – 600 mg 

Tiklopidine Oral 1 x 250 mg 

Ticagrelor Oral 90 mg 

Prasugrel Oral sekali sehari 60 mg, DP: 10 mg untuk pasien 

dengan BB 60 kg; DP: 5 mg untuk pasien dengan 

BB < 60 kg 

 

2.11.2.7.1 Aspirin/Asetosal 

Aspirin bekerja dengan cara menghambat jalur siklooksigenase secara non-

reversible sehingga menimbulkan asetilasi lokasi aktif siklooksigenase. Inaktivasi 

ini bersifat permanen dan berlaku seumur hidup platelet. Jadi meskipun waktu 

paruh hanya beberapa jam, efek agregasi aspirin terhadap fungsi platelet bisa 

dideteksi selang beberapa hari. Terapi ini digunakan untuk mencegah agregasi 

trombosit dan trombosis lebih lanjut pada arteri yang mengalami infark. Aspirin 

mengurangi resiko kematian atau infark miokard sekitar 50% dibandingkan dengan 

tanpa terapi antiplatelet pada pasien dengan NSTEMI. Dosis aspirin sama seperti 

untuk STEMI, yaitu dengan dosis loading 150-300 mg dan dosis pemeliharaan 75-

100 mg setiap harinya. Aspirin dilanjutkan tanpa batas (Dipiro et al., 2015; PERKI, 

2015). Aspirin juga terbukti dalam pengobatan jangka panjang dengan dosis 

rendah, terutama pasca trombolisis. Walaupun uji coba skala besar sepenuhnya 

gagal dalam menyelesaikan ketidakpastian dosis optimal: rekomendasi berkisar 

antara 50 mg dan 300 mg perhari, tapi dosis biasa yang sering digunakan 75 mg. 

Jika pasien toleran dengan asprin, dianjurkan dengan pengobatan klopidogrel 

(McRobbie, 2008). 
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Table II. 4 Farmakokinetik Aspirin (Tselepis et al., 2011). 

Farmakokinetik Hasil 

Bioavaibilitas 80-100% (20 menit – 2 jam) 

40-50% (3 – 8 jam) 

Waktu Paruh 15 – 30 menit 

Waktu Paruh Eliminasi Dosis Rendah :  2 – 3 jam 

Dosis Tinggi : 15 – 30 jam 

Ikatan Plasma 80-90% 

Waktu Konsentrasi Maksimal 30 – 40 menit 

 

Gambar 2. 15 Mekanisme Kerja Aspirin (Gasparyan et al., 2008) 

Efek samping dari aspirin yang seringkali muncul adalah perdarahan 

gastrointestinal terkait dengan mekanisme kerjanya yang merubah metabolisme 

prostaglandin sehingga menyebabkan penurunan integritas dan permeabilitas 

membran mukosa distal pada saluran gastrointestinal. Peningkatan resiko 

perdarahan gastrointestinal dipengaruhi oleh peningkatan dosis, sehingga 

peningkatan efektifitas dosis tinggi lebih merugikan dibandingkan dengan 
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efektifitas dosis yang rendah dengan jangka penggunaan panjang, karena 

dinyatakan bahwa durasi penggunaan terapi tidak lebih tinggi pengaruhnya 

terhadap perdarahan gastrointestinal dibandingkan efektifitas dosis yang tinggi 

(Huang et al., 2011). 

2.11.2.7.2 Dipiridamol 

Dipiridamol adalah vasodilator dan antiplatelet inhibitor phosphodiesterase. 

Dipiridamol digunakan dengan warfarin untuk mencegah pembentukan trombosis 

pada katup jantung buatan, walaupun ada keraguan akan khasiatnya. Diperkirakan 

mengurangi agregasi trombosit dengan meningkatkan kadar cAMP (At a Glance., 

2016). Terjadinya peningkatan adenosin monofosfat (cAMP) siklik dengan 

menghambat nukleotida phosphodiesterase, blokade penyerapan adenosin sehingga 

meningkatkan jumlah adenosine di platelet antarmuka vaskular, atau stimulasi 

langsung dari pelepasan prostasiklin dari endotelium sehingga tidak terjadi 

penggumpalan. 

Tabel II. 5 Farmakokinetik Dipiridamol (Wilson and Lenz, 2003) 

Farmakokinetik Hasil 

Bioavaibilitas 37 – 66 % 

Waktu Paruh 40 – 80 menit 

Waktu Paruh Eliminasi 10 jam 

Ikatan Plasma 99 % 

Waktu Konsentrasi Maksimal 2 – 6 jam 

2.11.2.7.3 Inhibitor Glikoprotein IIb/IIIa 

Inhibitor glikoprotein IIb/IIIa juga umum digunakan pada penderita akut 

coroner sindrom, mekanisme kerja dari inhibitor glikoprotein adalah mencegah 

jalur akhir yang umum dari agregasi platelet. Agen ini menghambat agregasi 

platelet yang disebabkan oleh semua jenis rangsangan. Ada tiga jenis glikoprotein 

IIb/IIIa yang biasanya digunakan, yaitu : abciximab, eptibatida dan tirofiban (Libby 

et al., 2008). Mereka diberi infus intravena, bersama dengan aspirin dan heparin, 

untuk mencegah infark miokard pada pasien berisiko tinggi dengan angina tidak 

stabil yang menunggu intervensi koroner perkutan (PCI) (At a Glance., 2016). 

Abciximab adalah lini pertama GP IIb/IIIa inhibitor untuk pasien yang menjalani 

PCI primer yang belum menerima fibrinolytics. Ini tidak boleh diberikan untuk 

pasien ACS yang tidak akan menjalani PCI. Abciximab lebih disukai daripada 
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eptifibatide dan tirofiban dalam pengaturan ini karena merupakan agen yang paling 

banyak dipelajari dalam uji PCI primer (Barbara et al, 2009). 

2.11.2.7.4 Silostazol 

Silostazol merupakan obat golongan antiplatelet dan vasodilator yang 

digunakan untuk mengatasi klaudikasio intermiten yakni kondisi yang 

menyebabkan sakit pada tungkai ketika berjalan karena pembuluh darah mengalami 

penyempitan. Mekanisme kerja dari Silostazol adalah dengan menghambat platelet 

(trombosit) saling menempel sehingga mencegah terjadinya penggumpalan darah. 

Silostazol juga membuat pembuluh darah melebar sehingga memperlancar aliran 

darah dan menambah pasokan oksigen pada sel tubuh. Dosis obat yaitu dewasa 100 

mg 2 kali sehari (30 menit sebelum atau 2 jam setelah makan) (Tjin Willy, 2016). 

2.11.2.7.5 Prasugrel dan Ticagrelor 

Prasugrel dan ticagrelor adalah inhibitor ADP lainnya yang bekerja pada 

reseptor P2Y12. Mereka juga digunakan pada pasien dengan sindrom koroner akut 

yang harus dirawat oleh PCI (At a Glance., 2016). 

 

Gambar 2. 16 Mekanisme Kerja (Harvey et al., 2009) 

2.11.2.7.6 Klopidogrel 

Klopidogrel merupakan senyawa prodrug yang akan diaktifkan melalui 

oksidasi hepatik atau oksidasi oleh sitokrom intestinal isoenzim CYPP3A4. Dan 

merupakan turunan dari derivat tienopiridin yang menghambat agregasi platelet. 
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Menghambat secara irreversibel pengikatan ADP pada reseptor platelet. Hambatan 

tersebut akan mencegah transformasi reseptor glikoprotein 4 IIb/IIIa menjadi aktif 

(Gersh, 2005). Efek antiplatelet dari klopidogrel tergantung pada dosis, didalam 5 

jam setelah pemberian secara oral dosis awal klopidogrel 300 mg aktivitas platelet 

sebanyak 80% dapat dihambat dan dosis 75 mg sebagai maintenance dose. 

Klopidogrel memiliki efek samping yang lebih sedikit dibandingkan dengan 

tiklopidine yaitu supresi sumsum tulang belakang yaitu neutropenia, thrombotic 

thrombocytopenia purpura pada beberapa kasus pendarahan, ketidaknyamanan 

saluran cerna, diare, ruam. Pada percobaan acak yang membandingkan klopidogrel 

dengan aspirin pada pasien dengan IMA, stroke, atau penyakit vaskular periperal, 

klopidogrel sedikit lebih efektif daripada aspirin dalam menurunkan resiko IMA, 

kematian vaskular, dan stroke iskemik (O’Rourke, 2009).  

Klopidogrel peroral 75 mg/hari ditambah aspirin pada pasien IMA yang 

menerima terapi fibrinolitik. Pengobatan dengan klopidogrel pada hal ini harus 

terus diberikan minimal 14 hari. Dosis derivat tienopiridin direkomendasikan pada 

pasien IMA yang merencanakan PCI. Rejimen harus salah satu dari yang berikut: 

diberikan klopidogrel 300–600 mg sedini mungkin sebelum atau pada saat PCI 

primer atau PCI non primer, prasugrel 60 mg diberikan segera mungkin pada PCI 

primer. Durasi terapi tienopiridin sebagai berikut: pasien ACS yang menerima stent 

selama PCI diberi klopidogrel 75 mg/hari atau prasugrel 10 mg/hari diberikan 

setidaknya 12 bulan. Jika terjadi perdarahan lebih besar dari yang diharapkan maka 

penghentian terapi tienopiridin lebih awal (Wiviott and Antman, 2012). 

Klopidogrel jauh lebih efektif dibandingkan dengan aspirin. Klopidogrel 

menimbulkan pendarahan yang tidak separah pendarahan akibat aspirin, namun 

kejadian ruam lebih parah dengan klopidogrel (Syamsudin, 2011).  
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Gambar 2. 17 Struktur kimia Clopidogrel (Martindale, 2009) 

Terapi antiplatelet telah memberikan manfaat klinis yang berbeda di berbagai 

gangguan tromboemboli arteri, diantaranya sediaan yang digunakan yaitu aspirin 

dan clopidogrel. Aspirin saat ini dianggap sebagai antiplatelet agen standar pilihan 

berdasarkan tingginya manfaat dalam biaya dan rasio resiko. Kelas lain dari 

antiplatelet adalah Tiklopidin dan versi perbaikannya yaitu klopidogrel sebagai 

secondary choice yang telah menunjukkan efikasi yang sebanding dengan aspirin 

(Mousa, 2004).  

Klopidogrel memiliki interaksi yang dapat menurunkan aktivitasnya 

sebagai inhibitor agregasi platelet, yaitu ketika pemberian klopidogrel diberikan 

bersamaan dengan obat golongan PPI (proton pump inhibitor) dan atorvastatin yang 

bersal dari golongan statin. Pemberian klopidogrel yang bersamaan dengan 

golongan PPI dapat menurunkan aktivitas agregasi platelet karena golongan PPI 

dapat menghambat enzim sitokrom P450 2C19 sedangkan pemberian bersamaan 

dengan atrovastatin juga dapat menurunkan aktivitas agregasi platelet klopidogrel 

karena atrovastatin dapat menghambat aktivitas enzim CYP3A4. Dimana enzim 

sitokrom P450 2C19 dan CYP3A4 merupakan mediasi bioaktivasi dari klopidogrel 

(Juurlink et al., 2009; Lau et al., 2002). 

A. Farmakokinetik 

Klopidogrel secara selektif menghambat adenosin difosfat (ADP) dari 

pengikatan pada reseptor P2Y12 plateletnya dan aktivasi selanjutnya dari kompleks 

glikoprotein GPIIb/IIIa sehingga mengurangi agregasi platelet. Diserap dengan 

cepat tetapi tidak lengkap dari saluran GI (sekitar 50%). Waktu untuk memuncak 

konsentrasi plasma: Sekitar 30-60 mnt. Pengikatan protein plasma: 98% (obat 
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induk); 94% (turunan asam karboksilat). Metabolismenya dihati yang luas melalui 

hidrolisis yang dimediasi esterase menjadi turunan asam karboksilat tidak aktif dan 

melalui oksidasi yang dimediasi CYP450 (terutama isoenzim CYP2C19) menjadi 

metabolit tiol aktif. Diekskresi melalui urin (sekitar 50%); feses (sekitar 46%) baik 

sebagai metabolit dan obat yang tidak berubah (MIMS, 2016). 

B. Interaksi Obat 

Klopidogrel dapat mengganggu metabolisme fenitoin, tamoxifen, tolbutamid, 

warfarin (memperpanjang waktu perdarahan), torsemid, fluvastatin, dan banyak 

NSAID, tetapi tidak ada data yang dapat digunakan untuk memprediksi besarnya 

interaksi ini. Gunakan dengan hati-hati ketika memberikan clopidogrel dengan 

tersebut. 

C. Perhatian 

Pada pasien kehamilan: Kategori B. Laktasi: Tidak ditentukan. Anak-anak: 

Keamanan dan kemanjuran tidak ditetapkan. Risiko perdarahan: Perhatian pada 

pasien dengan peningkatan perdarahan akibat trauma, pembedahan, atau kondisi 

patologis lainnya. Jika menjalani operasi dan efek antiplatelet tidak diinginkan, 

hentikan clopidogrel 7 hari sebelumnya. Perdarahan GI: Clopidogrel 

memperpanjang waktu perdarahan. Gunakan dengan hati-hati pada pasien yang 

memiliki lesi dengan kecenderungan berdarah (misalnya, bisul). Dengan hati-hati 

gunakan obat yang dapat meningkatkan lesi tersebut (misalnya, aspirin, NSAID). 

Gangguan hati: Gunakan dengan hati-hati pada pasien dengan penyakit hati parah 

yang mungkin mengalami perdarahan diatesis (MIMS, 2016). 

D. Efek Samping 

Cardiovascular: edema; hipertensi. CNS: sakit kepala; pusing. Dermatologic: 

gangguan kulit / pelengkap; ruam; pruritus. GI: nyeri perut; dispepsia; diare; mual; 

pendarahan. Hematologi: -lymphatic purpura; epistaksis. Pernapasan: infeksi 

saluran pernapasan atas; dispnea; rinitis; batuk; bronkitis. Lainnya: arthralgia; sakit 

punggung; sakit dada; rasa sakit; cedera tak disengaja; gejala seperti influenza, isk, 

hiperkolesterolemia; depresi; kelelahan (MIMS, 2016).  
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Tabel II. 6 Sediaan Golongan Antiplatelet di Indonesia (MIMS, 2016) 

Nama obat/ Pabrik Jenis Sediaan Dosis 

Agrelano 

(Ikapharmindo) 

Tablet salut selaput 

(Clopidogrel 75 mg) 

75 mg 1x/hari. Infark non 

gelombang Q 300 mg, lalu 

lanjutkan dengan dosis 75 mg 

1x/hari 

Artepid (Pharos) Tablet salut selaput 

(Clopidogrel 75 mg) 

75 mg 1x/hari 

Clidorel (Pyridam) Tablet slaut selaput 

(Clopidogrel 75 mg) 

75 mg 1x/hari 

Clogin (Interbat) Tablet slaut selaput 

(Clopidogrel 75 mg) 

75 mg 1x/hari 

Clopidogrel 

(Hexpharm Jaya) 

Kapsul salut selaput 

(Klopidogrel 75 mg) 

Sehari 75 mg. NSTEMI: loading 

dose 300 mg dilanjutkan dengan 

75 mg sehari sekali (dengan ASA 

75 mg – 325 mg per hari), 

direkomendasikan dosis ASA 

tidak lebih dari 100 mg 

Clopisan (Sandoz) Tablet salut selaput 

(Clopidogrel bisulfat 

75 mg) 

75 mg sehari 1x, dosis muatan: 

300 mg sebagai dosis tunggal, 

dosis pemeliharaan sehari 1x75 

mg dengan ASA sehari 75 - 325 

mg 

Clotix (Ferron Par) Tablet (Clopidogrel 

bisulfate 75 mg) 

1x75 mg 

Copidrel (Landson) Tablet salut selaput 

(Clopidogrel 75 mg) 

75 mg sebagai dosis tunggal, 

NSTEMI dosis muatan 300 mg, 

lalu dilanjutkan dengan 75 mg 

1x/hari (dengan ASA 75-325 

mg/hari). STEMI 75 mg/hari 

dengan atau tanpa dosis muatan, 

dalam kombinasi dengan ASA 

dengan atau tanpa obat 

trombolitik. 

CPG (Kalbe Farma) Tablet (Clopidogrel 

75 mg) 

75 mg 1x/hari, non-Q wave MI 

loading dose: 300 mg, kemudian 

75 mg 1x/hari. Harus digunakan 

dalam kombinasi dengan aspirin 

(75 mg 325 mg 1x/hari) 
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Lanjutan Halaman 44 

Nama obat/ Pabrik Jenis Sediaan Dosis 

Platogrix (Sanofi 

Group Indonesia) 

Tablet salut selaput 

(Clopidogrel 75 mg) 

75 mg 1x/hari 

Plavix (Sanofi Group 

Indonesia) 

Tablet salut selaput 

(Clopidogrel 75 mg) 

75 mg 1x/hari 

Pidovix (Lapi) Table salut selaput 

(Clopidogrel 75 mg) 

75 mg sebagai dosis tunggal 

Vaclo (Dexa 

Medica) 

Tablet salut selaput 

(Clopidogrel 75 mg) 

75 mg 1x/hari 

Ascardia (Pharos)  Tablet salut enteric 

(Asam asetil salisilat 

160 mg) 

DL: 80-160 mg/hari. Infrak 

miokard: s/d 300 mg/hari 

Aspilets (Darya-

Varia)  

Tablet kunyah (Asam 

asetilsalisilat 80 mg) 

1 tab 1x/hari 

Astika 

(Ikapharmindo) 

Tablet salut enteric 

(Asetosal 100 mg/tab) 

Sehari 1 tab 

Cardio Asetosal 

(Bayer) 

Tablet (Asam 

asetilsalisilat 100 mg/ 

tab) 

Sehari 1x1 tab 100 mg 

Farmasal 

(Fahrenheit) 

Tablet Salut Enterik ( 

Asam asetilsalisilat 

100 mg) 

1 tab per hari 

Miniaspi 80 

(Mersifarma TM) 

Tablet salut enteric 

(Asam asetilsalisilat 

80 mg) 

80-160 mg/hari 

Proxime (Medikon 

Utama)  

Tablet (Asetosal 100 

mg) 

Sehari 1x1 tab. Dapat diberikan 

sampai 300 mg/hari 

Thrombo Aspilets 

(Darya-Varia) 

Tablet salut enteric 

(Asam asetilsalisilat 

80 mg) 

1-2 tab 1x/hari 

Agulan (Darya-

Varia) 

Tablet (Tiklopidin 

HCl 250 mg) 

Sehari 1-2x1 tab 

Cartrilet (Fahrenheit) Tablet (Tiklopidin 

HCl 250 mg) 

Sehari 1-2 tab 

Goclid (Guardian 

Pharmatama) 

Tablet salut selaput 

(Tiklopidin HCl 250 

mg) 

Sehari 1-2x1 tab 250 mg 
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Lanjutan Halaman 45 

Nama obat/ Pabrik Jenis Sediaan Dosis 

Ticard (Sanbe) Tablet salut selaput 

(Tiklopidine HCl 250 

mg) 

250 mg 2x/hari 

Ticlophar (Actavis) Tablet salut selaput 

(Tiklopidin HCl 250 

mg) 

Sehari 1-2x1 tab 

Ticuring (Lapi) Tablet salut selaput 

(Ticlopidine HCl 250 

mg) 

1 tab 1-2x/hari 

Integrilin (Schering-

Plough) 

Vial (injeksi bolus 

2mg/ml; infus IV 

0,75 mg/ml; 

Eptifibatid 0,75 mg 

dan 2 mg/ml/amp) 

Dws dengan Kreatinin serum 121 

kg 22.6 mg scr bolus IV 

dilanjutkan oleh infus dg 

kecepatan maks 15 mg/jam. Dws 

dg Kreatinin serum 2-4 mg/dL 

180 mcg/kg/BB scr bolus IV, 

segera diikuti dg infus 1 mcg/kg 

BB/menit. Pasien dg kreatinin 

serum 2-4 mg/dL dan BB>121 kg 

maks 22.6 mg scr bolus IV, 

dilanjutkan oleh infus dg 

kecepatan maks 7,5 mg/jam. 

Disolf Tiap tablet salut 

enteric mengandung 

ekstrak DLBS 1033 

Lumbricus rubellus 

490 mg 

Membantu sirkulasi darah. Dws: 

pengobatan: 1-2 tablet 3x  sehari 

½ - 1 jam sebelum makan 

Pencegahan: 1 tablet 2x sehari ½ 

- 1 jam sebelum makan 

Cardial (Meprofar) Tablet (Dipiridamol 

125 mg) 

Sehari 150 mg, 1 jam sebelum 

makan 

Brilinta 

(AstraZeneca) 

Tablet salut selaput 

(Ticagrelor 90 mg) 

Awal 180mg sebagai dosis 

muatan (loading dose) tunggal, 

dilanjutkan dengan 90 mg 2x/hari 

dengan dosis pemeliharaan 

as.asetil salisilat 75-100 mg/hari 

 

2.11.2.8 Antikoagulan 

 Antikoagulan merupakan terapi tambahan penting untuk terapi reperfusi 

terlepas dari strategi yang dipilih (PCI primer atau terapi fibrinolitik). Antikoagulan 
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digunakan untuk mencegah pembekuan darah dengan jalan menghambat 

pembentukan atau menghambat fungsi beberapa faktor pembekuan darah. Atas 

dasar ini antikoagulan diperlukan untuk mencegah terbentuk dan meluasnya 

trombus dan emboli, maupun untuk mencegah bekunya darah di luar tubuh pada 

pemeriksaan laboratorium atau tranfusi. Untuk pasien yang menjalani PCI, hentikan 

antikoagulan segera setelah prosedur. Pada pasien yang menerima antikoagulan 

ditambah fibrinolitik, lanjutkan UFH selama minimal 48 jam dan enoxaparin dan 

fondaparinux selama rawat inap, hingga 8 hari. Pada pasien yang tidak menjalani 

terapi reperfusi, terapi antikoagulan dapat diberikan hingga 48 jam untuk UFH atau 

selama rawat inap untuk enoxaparin atau fondaparinux (Dipiro et al., 2015).  

2.11.2.8.1. Heparin 

Heparin mengaktivasi antitrombin yang menginhibisi trombin dan faktor X, 

IX, dan XI (Aaronson and Ward, 2008). Efek antikoagulan heparin timbul karena 

ikatannya dengan AT-III yang berfungsi menghambat protease faktor pembekuan 

dengan cara membentuk kompleks yang stabil dengan protease faktor pembekuan. 

Setelah kompleks terbentuk, heparin dilepaskan yang kemudian berikatan dengan 

antitrombin (Gunawan, 2009). Antikoagulan oral dan heparin menghambat 

pembentukan fibrin dan digunakan sebagai pencegahan untuk mengurangi insiden 

tromboemboli (masuknya udara pada aliran darah) terutama pada vena. Heparin 

merupakan satu-satunya antikoagulan yang diberikan secara parenteral dan 

merupakan obat terpilih bila diperlukan efek yang cepat misalnya untuk emboli 

paru-paru dan trombosis vena dalam, oklusi arteri akut atau infark miokard akut. 

Obat ini juga digunakan untuk pencegahan tromboemboli vena selama operasi dan 

untuk mempertahankan sirkulasi ekstrakorporal selama operasi jantung terbuka. 

Mekanisme kerja heparin dengan mengikat antitrombin III membentuk kompleks 

yang yang berafinitas lebih besar dari antitrombin III sendiri, terhadap beberapa 

faktor pembekuan darah aktif, terutama trombin dan faktor Xa. Oleh karena itu 

heparin mempercepat inaktivasi faktor pembekuan darah (Naidoo, 2014). 

2.11.2.8.2. Warfarin 

Warfarin menginhibisi vitamin K reduktase, dan juga karboksilasi-γ dari 

protrombin dan faktor VII, IX, dan X dalam hati sehingga obat ini mencegah 

pengikatan fosfolipid dan aktivitasnya (Aaronson and Ward, 2008).  
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2.11.2.8.3. Fondaparinux 

Fondaparinux berikatan dengan antitrombin dengan spesifisitas yang tinggi 

dalam menginaktivasi faktor Xa. Fondaparinux efektif dalam pencegahan dan 

pengobatan tromboemboli di vena. Fondaparinux merupakan antikoagulan 

alternatif dalam kasus heparin-induced thrombocytopenia dan telah dicoba dalam 

clinical trials (Zehnder, 2012). 

2.11.2.8.4. UFH 

UFH atau bivalirudin lebih dipilih untuk pasien yang menjalani PCI primer, 

sedangkan untuk fibrinolisis, dapat digunakan UFH, enoxaparin, ataupun 

fondaparinux. Dosis awal UFH untuk PCI primer adalah 50-70 unit/kg IV bolus 

jika direncanakan penggunaan penghambat GP IIb/IIIa dan 70-100 U/kg IV bolus 

jika tdak direncanakan penggunaan penghambat GP IIb/IIIa; berikan tambahan 

dosis IV bolus untuk mempertahankan target aktivasi waktu pembekuan (activated 

clotting time/ACT). Sedangkan, dosis awal UFH dengan fibrinolitik adalah 60 U/kg 

IV bolus (maksimum 4000 unit), diikuti dengan IV infus konstan 12 U/kg/jam 

(maksimum 1000 U/jam). Sesuaikan dosis infus UFH sesering mungkin untuk 

mempertahankan target aktivasi waktu tromboplastin parsial (activated partial 

thromplastin time/aPTT) dari 1,5-2 kali kontrol (50-70 detik). Diukur aPTT awal 

pada 3 jam pada pasien dengan STEMI yang diberikan fibrinolitik dan pada 4-6 jam 

pada pasien yang tidak menerima trombolitik atau menjalani PCI primer.  

2.11.2.8.1 Enoxaparin 

 Dosis enoxaparin adalah 1 mg/kg subkutan (SC) setiap 12 jam (kreatinin 

[ClCr] ≥30 mL/menit) atau 24 jam jika terdapat gangguan fungsi ginjal (ClCr 15-

29 mL/menit). Untuk pasien dengan STEMI yang menerima fibrinolitik, 

enoxaparin 30 mg IV bolus segera disertai dengan 1 mg/kg SC setiap 12 jam jika 

pasien kurang dari 75 tahun. Pada pasien ≥75 tahun, berikan enoxaparin 0,75 mg/kg 

SC setiap 12 jam. Lanjutkan pemberian enoxaparin saat rawat inap atau sampai 8 

hari. Dosis bivalirudin untuk PCI pada STEMI yaitu 0.75 mg/kg IV bolus, diikuti 

51 dengan 1,75 mg/kg/jam secara infus. Hentikan penggunaan bivalirudin pada 

akhir PCI atau dilanjutkan pada dosis 0,25 mg/kg/jam jika perpanjangan 

antikoagulan diperlukan. Dosis Fondaparinux IV bolus yaitu 2,5 mg diikuti dengan 

2,5 mg SC sekali sehari dimulai saat rawat inap hari kedua.  
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Untuk pasien yang menjalani PCI, hentikan segera penggunaan 

antikoagulan setelah prosedur. Pada pasien yang menerima antikoagulan yang 

ditambah fibrinolitik, lanjutkan penggunaan UFH minimal selama 48 jam serta 

enoxaparin dan fondaparinux selama rawat inap, hingga 8 hari. Pada pasien yang 

tidak menjalani terapi reperfusi, terapi antikoagulan dapat diberikan hingga 48 jam 

untuk UFH atau selama rawat inap untuk enoxaparin atau fondaparinux (Wells et 

al., 2015). 

Tabel II. 7 Klasifikasi Antikoagulan Berdasarkan Mekanisme Kerja (Heng li et 

al., 2012) 

Obat Rute Dosis 

UFH (Unfractioned 

Heparin) 

IV Bolus 

IV Infus 

60 unit/kg (max 4000 unit) 

12 unit/kg/jam (max 1000 unit) 

LMWH (Low Molecular 

Wight Heparin) 

Enoxaparin 

Sub kutan 1 mg/kg setiap 24 jam 

Fondaparinux IV Bolus 

Subkutan 

2,5 mg 1x sehari 

2,5 mg 1x sehari 

New Anticoagulan Drug 

Bivalirudin 

IV Bolus 0,75 mg/kgBB/jam 

 

2.11.2.9 Golongan Beta-bloker  

Penggunaan beta-bloker yang digunakan secara oral menunjukan hasil yang 

lebih baik dibandingkan dengan intravena. Penggunaan obat beta-bloker dalam 

jangka panjang menunjukan hasil yang baik setelah STEMI. Penggunaan beta 

bloker dikontraindikasi kapada pasien yang mengalami hipotensi gagal jantung 

kongestif. Beta-bloker terbukti menurunkan angka ke pasien infark jantung dan 

terutama dalam hal ini beta-bloker menurunkan kebutuhan oksigen miokard. Beta-

bloker secara kompetitif menghambat katekolamin pada reseptor beta. Bila tidak 

ada kontraindikasi, pemberian beta-bloker harus segera dimulai. Beta-bloker tanpa 

aktivitas simpatomimetik lebih direkomendasikan seperti metoprolol, atenolol, 

esmolol atau bisoprolol. Kontraindikasi beta-bloker adalah blok AV derajat 2 atau 

3, asma, gagal jantung yang dalam keadaan dekompensasi dan arteri perifer yang 

berat (Tatjana, 2014).  
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Terapi oral beta-bloker harus dimulai dalam 24 jam pertama pada pasien yang 

tidak memiliki tanda - tanda HF, peningkatan risiko untuk syok kardiogenik, 

kontraindikasi lain untuk blokade beta (misalnya, interval PR> 0,24 detik), kedua 

atau ketiga blok jantung derajat tanpa alat pacu jantung, asma atau penyakit saluran 

napas. Terapi beta-bloker dengan 1 dari 3 obat terbukti mengurangi angka kematian 

pada pasien dengan HF. Pasien dengan kontraindikasi direkomendasikan 

penggunaan beta-bloker dalam 24 jam pertama pada NSTE-ACS. Beta-bloker 

intravena berpotensi berbahaya pada pasien dengan NSTE-ACS yang memiliki 

faktor risiko syok (Ezra et al., 2014). Dosis yang direkomendasikan target denyut 

jantung saat istirahat adalah 50-60 kali/menit Metoprolol 25-50 mg oral 2 kali/hari. 

Propanolol 20-80 mg oral perhari dalam dosis terbagi, Atenolol 25-100 mg oral 

sehari. 

Tabel II. 8 Obat Golongan Beta-bloker (PERKI, 2015) 

Golongan 

Betabloker 

Selektivitas Aktivitas 

agonis 

parsial 

Kardioselektifitas Dosis untuk 

angina 

Atenolol β1 - ++ 50-200 mg/hari 

Bisoprolol β1 - +++ 10 mg/hari 

Carvedilol α dan β + - 2x6,25 

mg/hari, titrasi 

sampai 

maksimum 

2,25 mg/hari 

Metoprolol β1 - ++ 50-200 mg/hari 

Propanolol Nonselektif - - 2x20-80 

mg/hari 

 

2.11.2.10 Angiotensin Converting Enzim Inhibitor (ACE Inhibitor) 

Pada pasien dengan infark miokard, ACE inhibitor berfungsi untuk mencegah 

remodeling jantung dan berkembangnya gagal jantung. Inisiasi awal (dalam waktu 

24 jam) ACE inhibitor oral direkomendasikan untuk memberikan manfaat yang 

dapat dilihat pada 24 jam pertama pasca infark miokard. Namun, agen ini harus 

digunakan secara hati-hati dalam 24 jam pertama untuk menghindari disfungsi 

ginjal atau hipotensi. Penggunaan ACE inhibitor IV tidak dianjurkan karena dapat 

meningkatkan risiko kematian. Pemberian ACE inhibitor harus dilanjutkan terus-
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menerus. Hipotensi harus dihindari karena pengisian arteri koroner kemungkinan 

terjadi (Rogers et al., 2016). Penghambat reseptor angiotensin diindikasikan bagi 

pasien infark miokard yang intoleran terhadap ACE inhibitor dan mempunyai fraksi 

ejeksi ventrikel kiri ≤40% dengan atau tanpa gejala klinis gagal jantung (PERKI, 

2015). 

Penggunaan ACE inhibitor dapat menurunkan tekanan darah melalui 

penurunan resistensi perifer tanpa disertai dengan perubahan curah jantung, denyut 

jantung serta laju filtrasi glomerulus. ACE inhibitor bekerja melalui penghambatan 

sistem renin angiotensin aldosterone (RAA). Pada sistem RAA, ACE inhibitor 

menghambat kerja enzim ACE yaitu suatu enzim yang dapat menguraikan 

angiotensin I menjadi angiotensin II. Angiotensin II merupakan vasokontriktor 

yang potensial merangsang korteks adrenal untuk mensintesis dan mengeksresi 

aldosteron dan secara langsung menekan pelepasan renin (Syamsudin, 2011). 

Mekanisme ini melibatkan penurunan perubahan bentuk ventrikel setelah infark 

disertai reduksi resiko gagal jantung kongestif. Risiko infark berulang 

kemungkinan rendah pada pasien dengan terapi dalam jangka panjang ACE 

inhibitor setelah infark (Syamsudin, 2011). 

Tabel II. 9 Obat Golongan ACE inhibitor (PERKI, 2015) 

Golongan ACE Inhibitor Dosis 

Captopril 2-3 x 6,25-50 mg 

Ramipril 2,5-10 mg/hari dalam 1 atau 2 dosis 

Lisinopril 2,5-20 mg/hari dalam 1 dosis 

Enalapril 5-20 mg/hari dalam 1 atau 2 dosis 

 

2.11.2.11  Calcium Channel Blocker (CCB) 

Obat golongan CCB ini digunakan untuk menghilangkan gejala iskemik pada 

pasien yang memiliki kontraindikasi pada beta-bloker. Mekanisme kerja pada 

hipertensi (dan angina) dengan menghambat masuknya kalsium ke dalam arteri sel 

otot polos. CCB menurunkan denyut jantung (diltiazem atau verapamil) lebih 

dipilih kecuali pada pasien yang memiliki disfungsi LV sistolik, bradikardia, atau 

penyumbatan jantung. Nifedipine tidak digunakan karena dapat menyebabkan 

aktivasi refleks simpatik, takikardi serta dapat memperburuk iskemia miokard 

(Katzung, 2006; Dipiro et al, 2015).  
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Tabel II. 10 Obat Golongan CCB (Spinler and Danus, 2008) 

Obat golongan CCB Rute Dosis 

Diltiazem Oral 30-360 mg 

Verapamil Oral 180-480 mg 

Nifedipin Oral 30-90 mg 

Amlodipin Oral 5-10 mg 

 

2.11.2.12 Angiotensin receptor blocker (ARB) 

Obat golongan ini memiliki fungsi yang sama dengan ACE-I pada 

pengobatan pasien IMA. ARB yang berguna sebagai alternatif yang tidak dapat 

mentoleransi pengobatan ACE-I maupun yang mentolerasi penggunaan ACE-I jika 

pasien memiliki tanda-tanda klinis gejala gagal jantung, atau LVEF < dari 0,40 

(Wiviott and Antman, 2012). Pada penelitian valsartan dalam IMA; valsartan (160 

mg dua kali sehari), kaptopril dosis penuh (50 mg tiga kali sehari), atau keduanya 

valsartan dan kaptopril (80 mg dua kali sehari dan 50 mg tiga kali sehari). Kematian 

yang terjadi pada tiga kelompok tersebut serupa, tetapi penghentian pengobatan 

lebih sering pada kelompok yang menerima kaptopril. ARB pada pasien yang 

intoleran terhadap ACE-I digunakan valsartan 20 mg dua kali sehari, titrasi 160 mg 

dua kali sehari jika ditoleransi (O’Gara et al., 2012).  

2.11.2.12.1 Candesartan 

Candesartan merupakan angiotensin II receptor antagonist dengan kerja yang 

mirip seperti losartan. Candesartan digunakan untuk manajemen hipertensi. Selain 

itu juga digunakan untuk pasien gagal jantung dengan gangguan fungsi sistolik 

ventrikel kiri, ketika ACEI tidak dapat ditoleransi, atau terapi tambahan untuk 

ACEI (Sweetman, 2009). 

2.11.2.12.2 Valsartan 

Valsartan merupakan angiotensin II receptor antagonist dengan kerja yang 

mirip seperti losartan. Valsartan digunakan untuk manajemen hipertensi. Selain itu 

juga digunakan untuk mengurangi angka kematian pada pasien kardiovaskuler 

dengan disfungsi ventrikel kiri setelah IMA, dan untuk manajemen gagal jantung 

(Sweetman, 2009). Penghambatan efek dari angiotensin II (vasokontriksi dan 

sekresi aldosteron) dilakukan dengan menghambat angiotensin II receptor (AT1 
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receptor) di pembuluh darah otot halus dan kelenjar adrenal sehingga 

mengakibatkan vasodilatasi (Tatro, 2003). 

2.10.2.13. Statin 

Pengobatan statin digunakan setelah ACS (termasuk IMA) untuk 

memperkecil resiko kematian PJK, IMA berulang, stroke, dan kebutuhan untuk 

revaskularisasi koroner. Diantara statin yang tersedia saat ini, hanya dosis tinggi 

atorvastatin (80 mg per hari) yang telah terbukti mengurangi kematian dan kejadian 

iskemik pada pasien dengan ACS (O’Gara et al., 2012) Manfaat statin dalam 

pencegahan sekunder dan terapi statin secara intensif pada uji tertentu telah 

menunjukkan manfaat. Terapi statin secara intensif menghasilkan penurunan risiko 

kematian akibat penyakit jantung, IMA non-fatal, stroke iskemik dan 

revaskularisasi koroner. Statin bisa diberikan kepada semua pasien IMA, tanpa 

melihat konsentrasi kolesterol. Pengobatan ini dimulai selama awal MRS, karena 

hal ini meningkatkan kepatuhan pasien setelah KRS. Diberikan pada dosis tinggi 

untuk mendapatkan manfaat klinis awal dan selanjutnya (Steg et al., 2013). 

Penggunaan intensif rendah terapi statin diberikan pada pasien dengan 

peningkatan risiko efek samping dari statin (misalnya orang tua, pasien dengan 

kerusakan hati atau ginjal, dengan efek samping statin sebelumnya atau potensi 

interaksi dengan terapi bersamaan). Lipid harus dievaluasi kembali 4-6 minggu 

setelah ACS, untuk menentukan apakah tingkat target telah tercapai dan terkait 

masalah keamanan (Steg et al., 2013). 

2.10.2.13.1. Simvastatin 

Simvastatin merupakan obat pencegahan sekunder pada pasien 

hiperkolesterol yang mengakibatkan terjadinya penyakit kardiovaskuler atau yang 

memiliki resiko tinggi terkena penyakit kardiovaskuler. Selain itu, simvastatin juga 

dapat mengurangi morbiditas kardiovaskuler misalnya infark miokard dan 

kematian (Aberg, 2007).  

2.10.2.13.2. Atorvastatin 

Atorvastatin merupakan obat regulasi lipid yang bekerja pada lipid plasma 

seperti simvastatin. Obat ini digunakan untuk mengurangi kadar kolesterol LDL, 

dan trigliserilida, dan untuk meningkatkan kadar kolesterol HDL pada pengobatan 
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hiperlipidemia dan juga digunakan sebagai pengobatan primer dan sekunder pada 

penyakit kardiovaskuler (Sweetman, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


