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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

 Studi penggunaan Isosorbid dinitrat dengan metode retrospektif 

menggunakan data rekam medik (RMK) pasien infark miokard akut di instalasi 

rawat inap RSUD Saiful Anwar Malang dilakukan dengan mengambil data pada 

pada periode Januari 2016 sampai dengan Agustus 2018, Bedasarkan penelitian 

tersebut didapatkan data populasi 100 RMK. Dari 100 RMK diperoleh sampel 24 

pasien dengan infark miokard akut yang mendapatkan terapi Isosorbid dinitrat dan 

semua pasien memenuhi kriteria inklusi. 

Berdasarkan data rekam medik didapatkan pasien dengan yang berjenis 

kelamin laki-laki lebih beresiko mengalami infark miokard akut sebanyak 18 

pasien (75%) dibandingkan dengan pasien yang berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 6 pasien (25%) (Tabel V.1). Jenis kelamin merupakan faktor resiko 

yang tidak dapat dirubah pada penyakit kardiovaskular. Laki-laki lebih sering 

terkena infark miokard akut karena laki-laki lebih rentan mengalami proses 

aterosklerosis dibandingkan perempuan dikarenakan pada laki-laki lebih sering 

mengkonsumsi rokok, dimana nikotin dalam rokok dapat merangsang sekresi 

adrenalin yang dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung dan tekanan 

darah. Selain itu, nikotin juga dapat meningkatkan jumlah asam lemak bebas 

dalam darah yang dapat menyebabkan aterosklerosis (Ahmed et al., 2013) dan 

juga produksi esterogen pada perempuan dalam lebih banyak dibanding laki-laki 

sehingga dapat melindungi pembuluh coroner dari kerusakan (Aaronson and 

Jeremy, 2010). 

Data demografi lainnya adalah usia pasien. Distribusi usia pasien infark 

miokard akut di instalasi rawat inap RSUD Saiful Anwar Malang  menunjukkan 

presentase terbesar pada pasien laki-laki dengan usia > 60 tahun (40%)(Table 

V.2). Sementara pada wanita akan mengalami peningkatan resiko terkena IMA 

dengan jumlah tertinggi pada usia > 60 tahun (20 %) biasa terjadi  setelah 

menopause dikarenakan adanya penurunan kadar esterogen diikuti dengan  

pelemahan dinding pembuluh darah yang mengakibatkan mudahnya terjadi 

disfungsi endotel yang akhirnya akan menyebabkan mudahnya terbentuk plak 
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(Murphyetal,2007). Bertambahnya umur juga dapat mempengaruhi peningkatan 

kadar lipid oleh lemak jenuh yang merugikan , seperti pada pasien Ny (nomor 4). 

pasien MRS perempuan berumur 68 taun dengan keluhan nyeri dada berat seperti 

ditindih dan keringat dingin dan punya riwayat penyakit hipertensi. Diagnosa 

dokter menyatakan pasien menderita NSTEMI dan stelah melakukan pemeriksaan 

lab menunjukan bahwa kadar kolesterol LDL sebesar 127 mg/dL dan kolesterol 

HDL sebesar 60 mg/dL. Peningkatan kadar LDL pada pasien menunjukan bahwa 

pasien mengalami peningkatan kadar lipid, Kadar lipid yang berlebihan dalam 

darah dapat menyebabkan penimbunan kolesterol pada dinding pembuluh darah 

sehingga pembuluh darah akan menyempit dan tekanan darah akan meningkat dan 

menyebabkan terjadinya IMA maupun penyakit jantung koroner (Kumar, 2012). 

Ditinjau dari segi status pasien, terdapat dua status yang berbeda yakni  

JKN, dan Umum dapat dilihat dari Tabel V.3 status pasien terbanyak adalah JKN 

yaitu sebanyak 23 pasien (96%) dan untuk pasien dengan status umum sebanyak 1 

pasien (4%). Di lihat dari status pasien dapat menjadi pertimbangan terapi 

bedasarkan nilai farmakologi dan farmakoekonomi. 

Distribusi faktor risiko pada 24 pasien infark miokard akut di RSUD 

Saiful Anwar Malang disajikan dalam Tabel V.4. Dari tabel tersebut diketahui 

terdapat 5 faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya infark miokard akut yaitu 

Dislipdemia, Diabetes Mellitus, Penyakit Jantung, Hipertensi, dan Merokok. 

Dari 24 RMK, sebanyak 18 pasien (38%) memiliki riwayat hipertensi. 

Hipertensi adalah kondisi paling umum yang mengarah ke infark miokard akut, 

stroke, gagal ginjal, dan kematian jika tidak terdeteksi secara dini dan tidak 

diobati dengan tepat (James et al., 2014). Hipertensi adalah keadaan dimana 

tekanan darah diatas 140/90mmHg. Hipertensi dapat memicu terjadinya 

aterogenesis dengan merusak endotel arteri koroner. Arteri koroner yang rusak 

akan mengalami vasokonstriksi dan mengeras akibat akumulasi lemak yang 

kemudian dapat menyebabkan terbentuknya plak aterosklerosis (Aaranson and 

Ward, 2010). Salah satu pasien laki-laki Tn Na  pada (nomor 7) dengan umur 55 

taun datang ke rumah sakit dengan keluhan keringat dingin, nyeri dada tembus 

belakang, muntah. Pasien juga memiliki riwayat penyakit hipertensi dan DM. Saat 

MRS tekanan darah mencapai 160/90 mmHg dan HR 50x/menit. Pemberian terapi 
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untuk hipertensi diberikan kombinasi antara tiga obat yaitu captopril 25 mg , 

amlodipin 10 mg dan bisoprolol 2,5 mg. Pada hari ke 6 diukur tekanan darahnya , 

pasien sudah relatif normal yaitu 120/80 mmHg begitu juga dengan tekanan darah 

pasien pada saat KRS sudah mencapai angka normal 120/80 mmHg.  

Faktor resiko terbanyak kedua adalah penyakit jantung koroner terutama 

angina yang dapat menyebabkan peningkatan risiko terjadinya infark miokard 

akut, karena angina yang tidak diatasi dengan tepat dapat memperparah kondisi 

jantung yang akhirnya akan menyebabkan IMA atau bahkan gagal jantung (Harms 

et al, 2014). Didapatkan data Sebanyak 12 pasien (25%). Seperti pasien pada (No 

23) laki-laki Tn SI berumur 56 tahun datang dengan Nyeri dada muncul tiba-tiba 

tembus punggung, disertai keringat dingin dan mual Pasien di diagnosa STEMI 

oleh dokter serta memiliki riwayat PJK dan di berikan terapi.Sedangkan untuk 

pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil Troponin I (+). Sehingga pada saat 

MRS pasien segera diberikan terapi kombinasi Aspirin dan clopidogrel, kemudian 

untuk mengatasi keluhan nyeri pasien diberikan ISDN (3x5mg) PO selama 9 hari 

terapi hingga nyeri berkurang ditunjukan dari data klinik nyeri (-), selanjutnya 

untuk mengontrol tekanan darah pasien diberikan terapi antihipertensi captopril. 

Lalu untuk mengontrol kadar lipid pasien diberikan simvastatin, untuk mengatasi 

kecemasan pasien maka diberikan terapi Alprazolam. 

Pada data diperoleh juga faktor resiko lain seperti diabetes militus. 

Terdapat 7 pasien (14%), Menurut American Heart Association pada Mei 2012, 

65% penderita diabetes melitus mengakibatkan penyakit jantung atau 

stroke.Selain itu, orang dewasa yang menderita diabetes melitus berisiko 2 sampai 

4 kali lebih besar terkena penyakit jantung dari pada orang yang tidak menderita 

diabetes mellitus (NDEP, 2013). Karena orang dengan diabetes cenderung lebih 

cepat mengalami degenerasi jaringan dan disfungsi dari endotel sehingga timbul 

proses penebalan membran basalis dari kapiler dan pembuluh darah arteri 

koronaria sehingga terjadi penyempitan aliran darah ke jantung yang membawa 

oksigen mengakibatkan pasokan oksigen ke jantung berkurang dan menyebabkan 

infark miokard akut (Lewis, 2011). Seperti salah satu pasien perempuan Ny DJ 

(No 5) berumur 66 tahun memiliki riwayat DM. Berdasarkan pemeriksaan data 

klinik yang dilakukan pasien saat MRS diperoleh hasil TD 131/80 mmHg, Suhu 
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36°C, RR 20 x/menit dan HR 97 x/menit maka diberikan terapi antihipertensi 

golongan ACE-inhibitor (captopril 3x5mg PO) dan Beta blocker (Bisoprolol 1x2,5 

mg PO), terapi tersebut dapat menurunkan tekanan darah pasien ditunjukan 

dengan pemeriksaan kembali pada hari ke 7 diperoleh hasil TD 128/67 mmHg, 

Suhu 36°C, RR 20 x/menit dan HR 75 x/menit. Sedangkan pada pemeriksaan lab, 

dan didapatkan hasil  kadar glukosa POCT ( Point of Care Testing ) tinggi yaitu 

260 mg/dL (normal = <200 mg/dL) dan diberikan terapi terapi lantus (6 IU) dan 

Novorapid (6 IU) dan dilakukan pemeriksaan kembali pada hari ke 7 glukosa 

POCT ( Point of Care Testing ) masih tergolong tinggi yaitu 253 mg/dL maka 

diberikan terapi lanjutan yaitu levemir (10 IU) hingga pasien KRS. Pada pasien 

DM terjadi penyempitan aliran darah yang membawa oksigen ke jantung yang 

menimbulkan rasa nyeri maka diberikan terapi ISDN pada awal MRS (5 mg/jam) 

IV dilihat dari data klinik nyeri (+)  dan dilanjutkan dengan pemberian ISDN 

(3x5mg) PO pada hari kedua hingga pasien KRS karena nyeri pada pasien sudah 

mulai berkurang. Pasien KRS dengan Keluhan umum sudah membaik dan di 

nyatakan sembuh. 

Pada penelitian ini, didapatkan 2 pasien (4%) memiliki riwayat 

dislipidemia. Peningkatan jumlah trigliserida, partikel LDL (Low Density 

Lipoprotein) dan kolesterol total dapat meningkatkan risiko terjadinya IMA 

karena dengan peningkatan profil lemak, terutama LDL yang lebih rentan 

teroksidasi, akan memicu inflamasi endotel yang kemudian dapat terlibat dalam 

proses perkembangan aterosklerosis pada arteri koroner (Huma et al, 2012; 

Musunuru, 2010). Seperti pada pasien Ny YS  berusia 62 tahun (No.19) dengan 

diagnosa utama yaitu NSTEMI dengan diagnosa sekunder Paroxismal AF, HT on 

tx, DM Type II, Dislipidemia dan telah dilakukan pemeriksaan pada hari kedua 

terhadap kadar LDL dengan hasil 133mg/dL (normal: <100 mg/dL)maka 

diberikan terapi atrovastatin (1x40mg)PO untuk mengurangi kadar LDL hingga 

pasien KRS. 

Merokok adalah lifestyle yang merupakan salah satu faktor risiko yang 

dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular. Didapatkan 8 pasien (17%) 

memiliki riwayat perokok berat maupun ringan. Tembakau pada rokok dapat 

menyebabkan terjadinya penyakit kardiovaskular dengan menurunkan kadar 
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HDL, meningkatkan koagulasi darah, dan merusak endotel pembuluh darah 

sehingga memicu terbentuknya aterosklerosis. Selain itu, terjadi stimulasi jantung 

yang diinduksi nikotin serta penurunan kapasitas darah yang mengangkut oksigen 

yang dimediasi oleh karbon monoksida.Efek ini bersama dengan peningkatan 

kejadian spasme koroner, menentukan tingkat terjadinya iskemik jantung dan 

infark miokard (Aaronson and Ward, 2010). 

Jenis infark miokard akut (IMA) di instalasi rawat inap RSUD dr. Saiful 

Anwar Malang periode Januari 2016 - Agustus 2018 menunjukan hasil bahwa 

pasien dengan diagnosa NSTEMI lebih banyak yaitu 20 pasien (83%) 

dibandingkan diagnosa STEMI sebesar 4 orang (17%). (Tabel.V.5) Infark 

miokard didiagnosis sebagai elevasi segmen ST (STEMI) atau non-STEMI 

(NSTEMI). Ada beberapa kejadian yang dapat menyebabkan IMA,akan tetapi 

patogenesis yang paling umum adalah ruptur plak dan mengakibatkan trombosis 

arteri koroner. Pada Diagnosis NSTEMI ditegakkan apabila ada keluhan angina 

pektoris akut tanpa adanya segmen ST pada EKG, inversi gelombang T menetap 

dan biasanya didapatkan kenaikan kadar troponin (Myrtha, 2011).  Sedangkan 

pada Infark miokard dengan elevasi segmen ST akut (STEMI) merupakan 

indikator kejadian oklusi total pembuluh darah arteri koroner. Keadaan ini 

memerlukan tindakan revaskularisasi untuk mengembalikan aliran darah dan 

reperfusi miokard secepatnya.Diagnosis STEMI ditegakkan jika terdapat keluhan 

angina pektoris akut disertai elevasi segmen ST yang persisten (<20 menit) di dua 

sadapan yang bersebelahan.Inisiasi tatalaksana revaskularisasi tidak memerlukan 

menunggu hasil peningkatan marka jantung (PERKI, 2015). Nyeri juga dapat 

menjadi tanda dan keluhan terbanyak oleh pasien infark miokard, nyeri dada yang 

muncul disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan 

penyediaan oksigen otot jantung yang disebabkan oleh aliran darah koroner yang 

berkurang. Aliran pembuluh darah koroner yang berkurang ini disebabkan oleh 

penyempitan pembuluh darah koroner yang terjadi akibat proses aterosklerosis 

arteri koronaria epikardial. Pada pasien dengan IMA, trombus koroner biasanya 

berdekatan atau melapisi plak aterosklerotik. Daerah trombus arteri koroner, yang 

kira-kira 1 cm dalam banyak kasus, melekat pada permukaan lumen arteri dan 

terdiri dari trombosit, fibrin, eritrosit, dan leukosit.Trombus yang terbentuk dapat 
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mengganggu aliran darah dan mengakibatkan ketidakseimbangan antara suplai 

dan permintaan oksigen sehingga menimbukan nyeri pada penderita. Umumnya 

rasa sakit melibatkan bagian tengah dada, epigastrium dan biasanya menjalar ke 

lengan sampai ke punggung. Area yang kurang umum terkena dampak yaitu 

termasuk perut, punggung, rahang bawah, dan leher. Lokasi yang sering terjadi 

rasa sakit adalah di bawah sendi (xihoideus) dan epigastrium. Pada pasien dengan 

ST Elevasi Miokard Infark (STEMI) rasa sakit yang ditimbulkan dapat menyebar 

di daerah oksipital tetapi tidak di bawah umbilikus. Hal ini sering disertai dengan 

rasa lemas, berkeringat, mual, muntah, dan gelisah yang akan datang. Rasa sakit 

dapat mulai terjadi ketika pasien sedang beristirahat, tetapi gejala tersebut terjadi 

selama beraktivitas, biasanya tidak dapat reda dengan hanya menghentikan suatu 

aktivitas, berbeda dengan angina pektoris (Bonow et al., 2008). 

Penatalaksanaan terapi pada pasien infark miokard akut selain ISDN 

ditunjukkan pada (Tabel V.6).Terapi infark miokard akut awal yang digunakan 

pada penelitian ini antara lain oksigen (10%), antikoagulan (11%), antiplatelet 

(19%), antihipertensi (34%). Sedangkan terapi penyerta lainnya adalah 

antidislipidemia (10%), diuretik (5%), antiaritmia (4%), antidiabetes (1.2%), 

kalium (0,4%), inotropik positif (1%), acid supresant (5%). Terapi medis standar 

dan rekomendasi untuk perawatan rumah sakit awal NSTEMI dan STEMI fokus 

pada pengenalan gejala awal, pengurangan cedera iskemik dan permintaan 

oksigen miokard, dan penggunaan agen antiplatelet dengan waktu angiografi 

koroner invasif (Harrington et al.,2018).  

Seperti pada pasien IMA di instalasi rawat inap dr. Saiful Anwar Malang. 

Seperti pada pasien Tn. KO 77 tahun (No. 8) yang didiagnosa NSTEMI dengan 

keluhan nyeri dada menjalar kepunggung sebelah kiri, sesak saat terbangun Pasien 

tersebut mendapatkan terapi oksigen karena berdasarkan pemeriksaan data klinik 

pasien didapatkan nilai SpO2 di bawah normal yaitu 94.3% (normal = ≥95%) 

sehingga pasien diberikan terapi oksigen, Pemberian oksigen pada pasien infark 

diindikasikan untuk pasien dengan keadaan hipoksia, dapat dilihat dari gejala 

yang dialami pasien berupa sesak nafas. Untuk mengatasi hipoksia pada pasien 

infark miokard akut, biasanya oksigen diberikan paling sedikit 6 jam dengan 

menggunakan masker atau nasal prongs sampai diperoleh keadaan arterial 
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saturation ≥95% (PERKI,2018). Memberikan oksigen pada semua pasien dirawat 

di rumah sakit dengan NSTEMI paling sedikit selama 24 sampai 48 jam adalah 

hal yang biasa dilakukan atas dasar asumsi empiris hipoksia dan bukti bahwa 

peningkatan oksigen dapat melindungi miokardium iskemik. Terapi oksigen dapat 

dihilangkan jika pasien sudah normal (Bonow et al, 2012) Pasien tersebut juga 

mendapat terapi antikoagulan berupa arixtra/fondaparinux (1x2,5 mg SC) yang 

berfungsi untuk mencegah serta menghentikan pembekuan darah pada arteri 

koroner. Terapi antikoagulan diberikan pada pasien NSTEMI bertujuan untuk 

mendukung terapi Primary PCI Pada pasien NSTEMI yang sedang menjalani 

terapi trombolitik, antikoagulan biasanya dibutuhkan untuk meningkatkan 

pantensi awal koroner dan mengurangi reoklusi (Gersh, 2009). Fondaparinux 

dinilai sebagai antikoagulan yang paling efektif untuk IMA yang bekerja dengan 

selektif inhibisi antithrombin III (ATIII), yang mampu menetralkan faktor Xa oleh 

ATIII. Penetralan ini dapat menghentikan pembekuan darah, menghambat 

pembentukan thrombin serta perkembangan thrombus (Clemmensen et al., 2013). 

Diberikan terapi antihipertensi karena pasien memiliki riwayat hipertensi 

ditunjukan dengan hasil tekanan darah pasien 178/103 mmHg dengan denyut nadi 

77 x/menit maka diberikan kombinasi antara antihipertensi yaitu golongan ACE-

inhibitor (Captopril 3x25 mg PO), dan angiotensin II reseptor blocker (valsartan 

2x80 mg PO), Beta-blocker (Bisoprolol 1x2,5 mg PO), Calcium chanel blocker 

(amlodipin 1x10 mg PO). obat golongan ACEI  atau ARB digunakan sebagai first 

line terapi dengan tujuan untuk mengurangi remodeling dan menurunkan angka 

kematian penderita pasca infark miokard yang disertai gangguan fungsi sistolik 

jantung (PERKI,2018)Beta blocker dapat menurunkan kebutuhan oksigen otot 

jantung dengan cara menurunkan frekuensi denyut jantung, tekanan darah dan 

kontraktilitas. Suplai oksigen dapat meningkat karena penurunan frekuensi denyut 

jantung yang mengakibatkan perfusi koroner pada saat diastol membaik 

(Gunawan,2007).  CCB (Calcium Channel Blocker) mempunyai efek vasodilator 

arteri dengan sedikit atau tanpa efek pada SA Node atau AV Node. Pemberian 

antihipertensi bertujuan untuk mengendalikan tekanan darah pasien agar tidak 

menambah beban kerja jantung (PERKI,2015). Sedangkan pada data lab pasien 

ditemukan peningkatan pada serum jantung yaitu CK-MB sebesar 78 U/L 
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sehingga pasien mendapat terapi kombinasi antiplatelet berupa aspirin (1x80 mg 

PO) dan clopidogrel (1x75 mg PO) yang diberikan sejak hari pertama untuk 

mencegah adanya agregasi platelet agar dapat melancarkan aliran darah.kombinasi 

kedua obat ini. Antiplatelet yang digunakan selama fase awal STEMI berperan 

dalam memantapkan dan dapat mempertahankan patensi arteri koroner yang 

berhubungan dengan infark.Baik aspirin maupun clopidogrel harus segera 

diberikan pada pasien STEMI saat masuk ruangan emergensi (Firdaus, 2011). 

Terapi lainnya yaitu Statin, jumlah pemakaian statin pada penelitian ini 

adalah 26 pemakaian (10%), dimana jenis obat golongan statin yang paling 

banyak digunakan adalah simvastatin. Terapi antihiperlipidemia golongan statin 

ini dapat meningkatkan fungsi endotel, vasodilatasi, mengurangi agregasi platelet 

serta menstabilkan plak.Tujuan terapi berupa menurunkan konsentrasi kolesterol 

< 190 mg/dl. Efek utama dari statin adalah mengurangi kadar LDL dan kolesterol 

sehingga mengurangi resiko terjadinya aterosklerosis (Koda Kimble et al., 2009).  

Vasodilator Nitrat yang digunakan pada peneltian adalah ISDN. Isosorbid 

Dinitrat digunakan untuk mengurangi gejala berupa nyeri dada yang dialami 

pasien akibat dari penurunan suplai oksigen karena penyumbatan arteri koronaria 

pada 24 pasien di Instalasi Rawat Inap RSUD dr. Saiful Anwar Malang dapat 

dilihat pada tabel (Tabel V.7) dengan terapi tunggal tanpa pergantian sebanyak 19 

pasien (75%), terapi tunggal dengan pergantian sebanyak 5 pasien (25%). 

Keuntungan terapi isosorbid dinitrat terletak pada efek dilatasi vena yang 

mengakibatkan berkurangnya preload dan volume akhir diastolik ventrikel kiri 

sehingga konsumsi oksigen miokardium berkurang. Efek lainnya adalah dilatasi 

pembuluh darah koroner baik yang normal maupun yang mengalami 

aterosklerosis. Pemberian oral atau intravena efektif menghilangkan keluhan 

dalam fase akut dari episode angina. Pasien dengan infark miokard akut yang 

mengalami nyeri dada berlanjut sebaiknya mendapat sublingual setiap 5 menit 

sampai maksimal 3 kali pemberian, setelah itu harus dipertimbangkan penggunaan 

intravena jika tidak ada indikasi kontra. Pemberian intravena diindikasikan pada 

iskemia yang persisten, gagal jantung, atau hipertensi dalam 48 jam pertama 

(PERKI., 2015).Berdasarkan (Tabel V.8) dapat diketahui penggunaan ISDN 

tunggal sebesar 24  pasien, dengan pola terapi terbanyak pada dosis (3x5mg) PO 
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seperti pada pasien Tn ST (No 3) dengan usia 61 tahun datang ke Rs dengan 

keluhan utama pusing, mual,muntah, nyeri leher dan bahu kiri sejak 2 hari lalu, 

sesak, Pada saat MRS pasien tersebut didiagnosa IMA NSTEMI , karena pasien 

mengeluhkan nyeri sejak 2 hari lalu maka diberikan terapi tunggal ISDN dengan 

dosis (3x5mg) PO dan diberikan dari awal MRS hingga KRS hal ini bertujuan 

sebagai terapi penjagaan. ISDN memiliki waktu paruh sekitar 5 jam sehingga 

dapat diberikan dua atau tiga kali sehari. Jika dibandingkan Vasodilator Nitrat 

yang lain, misalnya Nitrogliserin yang memiliki waktu paruh satu hingga lima 

menit. Perbedaan waktu paruh ini yang berpengaruh terhadap interval penggunaan 

menyebabkan penggunaan ISDN sebagai vasodilator lebih dianjurkan (Talbert, 

2002).Selain itu, perbedaan onset dan durasi pada vasodilator nitrat menyebabkan 

ISDN lebih banyak dipilih dibandingkan dengan sediaan nitrat lainya. ISDN 

memiliki onset 2 sampai 5 menit sedangkan nitrogliserin memiliki onset 1 sampai 

3 menit.Namun ISDN bentuk sublingual memiliki durasi 1 sampai 2 jam 

sedangkan nitrogliserin memiliki durasi 30 sampai 60 menit. Aktivitas ISDN 

dipengaruhi oleh metabolitnya yaitu ISMN yang memiliki waktu paruh ±5 jam. 

Walaupun ISMN memiliki waktu paruh yang paling panjang diantara sediaan 

nitrat lainnya namun onsetnya (30 sampai 60 menit) kurang diterima jika 

digunakan pada keadaan akut (DiPiro et al., 2008). 

Selanjutnya dijelaskan mengenai terapi switch ISDN sebagai Vasodilator 

Nitrat pada pasien infark miokard akut.Tabel V.9.  Menunjukkan pola pergantian 

(switching) ISDN pada pasien IMA (Tunggal→Tunggal). Ada 5 pola switch pada 

penelitian ini dengan jumlah pasien masing-masing pola sebanyak satu pasien. 

Pola 1 terjadi pada pasien Ny DJ (no 5) dengan umur 66 tahun, datang ke rumah 

sakit dengan keluhan utama Dada nyeri sejak 1 minggu yang lalu dikarenakan 

pasien  mengalami nyeri hebat  maka diberikan terapi ISDN (5mg/jam) IV pada 

saat MRS. Pemberian terapi nitrat intravena karena  pasien tidak dapat responsif 

dengan pemberian sublingual atau oral (PERKI, 2015). Kemudian pada hari kedua 

rawat inap pasien sudah merasakan nyeri berkurang maka dari itu diberikan terapi 

ISDN (3x5mg) PO, terapi diberikan hingga pasien KRS Karena nyeri dada pada 

pasien sudah berkurang. Pola ke 2 terjadi pada pasien Tn KO (no 8) dengan umur 

77 tahun, datang ke Rs dengan keluhan utama Nyeri dada menjalar kepunggung 
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sebelah kiri, sesak saat terbangun dan pasien terdiagnosa IMA NSTEMI oleh 

dokter. Dikarenakan pasien mengalami mengalami nyeri maka diberikan terapi 

ISDN (3x5mg) PO sampai pada hari ke 5 terapi dan pada hari ke 6 diberikan 

terapi pergantian ISDN (0,5mg/jam) IV sampai pasien KRS dikarenakan nyeri 

pada pasien belum berkurang. Nitrat intravena diberikan pada pasien bila nyeri 

menetap dan dititrasi sampai nyeri teratasi (Kumar and Clark’s, 2011). Pola ke 3 

terjadi pada pasien Tn AC (no 13) dengan umur 72 tahun, ke Rs dengan keluhan 

utama Punggung kiri terasa berat, terkadang keringat dingin, mual. Pasien 

terdiagnosa IMA NSTEMI oleh dokter dan pada saat MRS pasien mendapat terapi 

ISDN (3x5mg) PO , pada hari kedua pasien mengeluh nyeri hingga hari kelima 

maka diberikan terapi pergantian dengan menaikan dosis ISDN (3x10mg) PO, 

setelah hari kelima nyeri pada pasien berkurang maka dosis dikembalikan pada 

dosis awal MRS yaitu ISDN (3x5mg) PO. Pola ke 4 terjadi pada pasien Tn SJ (no 

15) umur 60 tahun dengan keluan utama Nyeri dada sebelah kiri tembus belakang, 

memberat  ±30 menit serta keringat dingin dan diagnosa dokter NSTEMI 

Anterior, pada saat MRS mendapat terapi ISDN (2mg/jam) IV diberikan terapi IV 

sampai pada hari keempat Karena pasien mengalami nyeri yang kuat dan pada 

hari kelima diberikan terapi pergantian ISDN (3x5mg) PO dikarenakan nyeri pada 

pasien mulai berkurang sampai pasien krs. Pola ke 5 dapat dilihat pada pasien Tn. 

Mi (no 17) umur 65 tahun dengan keluhan utama Sesak dada dan memberat sejak 

jam 4 sore tadi, mual, muntah, keringat dingin, nyeri ulu hati. Dan dengan 

diagnosa dokter NSTEMI pasien merasakan nyeri kuat dari MRS hingga hari 

ketiga maka diberikan terapi ISDN (0.5mg/jam) IV dan pada hari keempat hingga 

KRS nyeri pada pasien mulai berkurang maka diberikan terapi pergantian pada 

hari keempat ISDN (3x5mg) PO sampai pasien KRS.  

Perbedaan onset Isosorbid dinitrat dengan vasodilator nitrat lain membuat 

ISDN lebih banyak digunakan. Isosorbid dinitrat sublingual memiliki onset 2-5 

menit dan durasi 1-2 jam, onset ISMN adalah 30-60 menit dan durasinya 6 jam, 

sedangkan onset nitroglicerin yaitu 1-2 menit dan durasinya 30-60 menit. 

Meskipun ISMN mempunyai durasi yang paling panjang namun onsetnya yang 

lama kurang efektif jika diberikan pada keadaan akut. Selain itu waktu paruh 

ISDN cukup panjang yaitu 1-4 jam dan waktu paruh nitroglicerin pendek yaitu 1-
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3 menit, dimana akan berpengaruh pada frekuensi pemberian obat. Apabila waktu 

paruh singkat maka frekuensi akan semakin sering sehingga penggunaan ISDN 

lebih disukai (Dipiro et al., 2015). 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diamati juga lama perawatan pasien 

IMA yang mendapat terapi  isosorbid dinitrat di Instalasi Rawat Inap RSUD dr. 

Saiful Anwar Malang periode Januari 2016 - Agustus 2018.dikategorikan mejadi 

2 yaitu lama perawatan ≤  5 hari dan  >5 hari Tabel V.10.Berdasarkan tabel 

tersebut dapat dilihat bahwa lama pemberian ISDN dalam rentang waktu >5 hari 

memiliki persentase yang lebih tinggi yaitu 75% (18 pasien) sedangkan lama 

perawatan ≤ 5 hari hanya memiliki persentase 25 % (6 pasien). Pasien dengan 

lama perawatan >5 hari dapat dilihat pada pasien (No. 19) Ny Ys berusia 62 tahun 

datang ke rumah sakit dengan keluhan utama Nyeri dada kiri, menjalar 

kepunggung disertai mual.Pemberian ISDN (3x5mg) PO diberikan selama 7 hari 

dari awal MRS hingga pasien KRS karena nyeri pada pasien berangsur membaik. 

Dan pasien dipulangkan dalam kondisi KRS sembuh. 

Tabel V.11.  Merupakan tabel yang menunjukkan presentase lama masuk 

rumah sakit pasien infark miokard akut di Instalasi Rawat Inap RSUD dr. Saiful 

Anwar Malang periode Januari 2016 - Agustus 2018. Presentase terbanyak pada 

pasien yang di rawat 4-10 hari (23 orang)  95% dan pasien yang dirawat 11-17 

hari terdapat sebanyak (1 orang) 5%. Lama masuk rumah sakit pasien tergantung 

kondisi yang dialami oleh pasien. Dapat dilihat pada Tn. Mu (No. 16) pasien 

berumur 73 tahun ini dikategorikan menjadi pasien dengan perawatan MRS 

terlama yaitu selama 13 hari dengan diagnosa NSTEMI+ HF st C FC II, 

Pneumonia HAP early onset, dan dengan keluhan utama Nyeri dada sebelah kiri 

seperti di tusuk tembus  punggung dan menjalar ke lengan dan riwayat penyakit 

berupapenyakit jantung dan hipertensi.  Berdasarkan pemeriksaan klinik pada saat 

MRS didapatkan hasil TD 110/70 mmHg, suhu 36 °C , RR 20 x/menit , HR 64 

x/menit dan sesak (-).Terapi yang didapatkan pasien diantaranya Infus ns, 

oksigen, Inj. Arixtra, Inj. Lansoprazole (1x30 mg IV), ASA (1x80mg PO), 

clopidogrel (1x75mg PO), ISDN (3x5mg PO), atorvastatin (1x40 mg PO), 

spironolactone (1x25mg PO), captopril (3x6,25 PO), paracetamol (4x500 mg PO), 

Laxadyn syr (1xCI PO), N-acetylcystein (3x200 mg). Setelah diberikan terapi 
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tersebut kondisi pasien semakin membaik dibuktikan dengan tidak ada masalah 

signifikan dari MRS hingga pemeriksaan data lab pada tanggal 22/03/16. 

Kemudian pada tanggal 24/03/16 pasien mendapat terapi antibiotik 

Inj.Levofloxacin (1x750 mg IV) dan Inj.Ciprofloxacin (2x200mg IV)  

dikarenakan pasien mengalami infeksi bakteri hal ini dapat dilihat dari hasil 

pemeriksaan data lab Urinalisis dan didapatkan hasil tidak normal pada protein 1+ 

(normal = negatif), leukosit 3+ (normal = negatif), darah traced lyged, 10x epitel 

6,2/LPK (normal ≤1), 40x Eritrosit 7,6/LPB ((normal ≤3), Leukosit 578,0/LPB 

(normal ≤5), Bakteri 4062,4x103 /ml (normal ≤23x103/ml). 

Dilihat pada Tabel V.12. Menunjukkan kondisi 24 pasien saat keluar 

rumah sakit (KRS) pada pasien infark miokard akut di RSUD dr. Saiful Anwar 

Malang periode Januari 2016 - Agustus 2018. Presentase terbanyak yaitu pasien 

keluar rumah sakit dengan status perbaikan dipulangkan sebanyak 10 pasien 

(41%) dan 14 pasien (59%) dengan status sembuh di pulangkan dan 0 pasien (0%) 

dengan status meninggal. Untuk pencegahan sekunder dan manajemen terapi 

jangka panjang diberikan aspirin dengan dosis rumatan 75-10 mg tanpa 

menghiraukan strategi pengobatan dan sebagai tambahan aspirin 

direkomendasikan pemberian 𝑃2𝑌12 selama durasi lebih pendek yaitu 3-6 bulan 

dapat dipertimbangkan karena rentang terjadi resiko pendarahan. Diberikan statin 

dengan itensitas tinggi sesegera mungkin, namun pada pasien dengan kadar LDL 

>70 mg/dL dapat dipertimbangkan dengan pemberian golongan non statin. 

Penyekat beta disarankan untuk pasien dengan penurunan fungsi sistolik ventrikel 

kiri (LVEF ≤40%), ACE-I diberikan dalam 24 jam pada semua pasien dengan 

LVEF ≤40% dan yang menderita gagal jantung, diabetes, hipertensi, atau PGK, 

kecuali diindikasikontrakan, ACE-I uga dapat mencegah kejain iskemik berulang. 

ARB dapat diberikan pada pasien dengan intolerasi ACE-I. Antagonis aldosteron 

disarankan pada pasien setelah MI yang telah mendapatkan ACE-I dan penyekat 

beta dengan LVEF ≤35% dengan diabetes atau gagal jantung, apabila tidak ada 

disfungsi ginjal yang bermakna (kreatinin serum >2,5 mg/dL pada pria dan >2 

mg/dL pada wanita) atau hyperkalemia. diabetes atau gagal jantung, apabila tidak 

ada disfungsi ginjal yang bermakna (kreatinin serum >2,5 mg/dL pada pria dan >2 

mg/dL pada wanita) atau hiperkalemia. Kombinasi PPI dan dengan DAPT 
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direkomendasikan pada pasien dengan resiko perdarahan saluran cerna lebih 

tinggi. Selain rekomendasi di atas, pasien juga disarankan menjalani perubahan 

gaya hidup terutama yang terkait dengan diet dan berolahraga teratur. (PERKI, 

2018) 

Dari keseluruhan pembahasan di atas menunjukkan bahwa menejemen 

tatalaksana untuk pasien IMA sangat kompleks dan banyak hal yang harus 

dipertimbangkan dalam pemilihan terapi yang sesuai, tepat dan efisien.oleh karena 

itu diperlukan manajemen terapi IMA yang sesuai dengan pertimbangan medis 

yang menghubungkan antara data klinik, data laboratorium dan terapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


