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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Gagal jantung adalah sindroma klinis yang kompleks (sekumpulan tanda 

dan gejala) akibat kelainan struktural dan fungsional jantung. Manifestasi gagal 

jantung yang utama adalah sesak napas dan rasa lelah yang membatasi 

kemampuan fisik.
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 Penyakit jantung koroner (PJK), juga disebut penyakit arteri 

koroner, merupakan penyebab utama kematian di Amerika Serikat untuk pria dan 

wanita. PJK terjadi ketika plak terbentuk di dalam arteri koroner. Arteri ini 

memasok otot jantung dengan darah yang kaya oksigen. Penyakit Jantung 

Koroner dapat menyebabkan angina, serangan jantung dan gagal jantung dan 

merupakan salah satu penyebab utama kematian di  Irlandia Utara.
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Gagal jantung adalah masalah yang berkembang di seluruh dunia, dengan 

lebih dari 20 juta orang yang terkena gagal jantung. Di Negara-negara maju 

Prevalensi penderita gagal jantung gagal pada kelompok usia dewasa adalah 2%. 

Prevalensi gagal jantung meningkat secara eksponensial dengan mengikuti 

bertambahnya usia dan menyerang 6-10% orang-orang dengan usia di atas 65 

tahun.
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Prevalensi gagal jantung meningkat secara signifikan seiring 

bertambahnya usia. Gagal jantung muncul pada 1-2% individu dengan usia 50-59 

tahun dan meningkat sampai 10% pada individu dengan usia diatas 75%. Kurang  

 



2 

 

lebih 80% dari semua kasus gagal jantung muncul pada pasien dengan usia 

diatas 65 tahun.
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Di Indonesia, sebanyak 13.395 orang yang menderita gagal jantung menjalani 

rawat inap, sedangkan sebanyak 16. 431 orang menjalani rawat jalan di seluruh 

Rumah Sakit yang ada di Indonesia. Case Fatality Rate (CFR) pada gagal jantung 

cukup tinggi yaitu 13,42%. Tetapi, yang tertinggi pada Infark miokard Akut 

sebesar 13.49%, dan penyakit jantung lainnya sebesar 13,37%. Hal tersebut di 

sebutkan dalam Profil Kesehatan Indonesia tahun 2008.
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Pada pengobatan gagal jantung, sudah disusun pedoman terapi 

medikamentosa maupun non medikamentosa sebagai petunjuk dan rekomendasi 

bagi dokter dalam memberikan terapi. Pedoman yang ada di Indonesia mengacu 

pada pedoman yang dirilis oleh European Society of Cardiology (ESC) dan The 

American College of Cardiology-American Heart Association (ACC-AHA), 

berdasarkan “evidence-based medicine” dari berbagai penelitian yang telah 

dilakukan sampai saat ini. Di dalam pedoman tersebut, obat-obatan yang sering 

digunakan dalam terapi gagal jantung sudah disusun dalam tingkatan-tingkatan 

rekomendasi dan kepercayaan.
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Dalam pengobatan gagal jantung, ada beberapa golongan obat untuk terapi 

farmakologik terdiri atas golongan Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor 

(ACE Inhibitor), Angiotensin Receptor Blocker (ARB), Diuretik, Beta Blocker, 

Antagonis Aldosteron, Nitrat dan glikosida jantung. Penggunaan ACE Inhibitor 
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untuk gagal jantung telah didukung berbagai uji klinik, terbukti dapat mengurangi 

mortalitas dan morbiditas pada semua pasien gagal jantung. ACE Inhibitor 

merupakan terapi lini pertama untuk pasien dengan fungsi sistolik ventrikel kiri 

yang menurun, yakni dengan fraksi ejeksi di bawah normal (<40-45%), dengan 

atau tanpa gejala.
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Melalui karya tulis ini, penulis ingin mengetahui apakah  indikasi pemberian  

ACE Inhibitor pada pasien gagal jantung yang di rawat inap di RSUP Dr. Kariadi 

sudah sesuai dengan pedoman  pengobatan gagl jantung yang digunakan secara 

internasional 

 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 

Apakah  indikasi pemberian ACE Inhibitor kepada pasien gagal jantung yang 

berobat jalan di RSUP dr. Kariadi Semarang sudah sesuai dengan pedoman 

pengobatan gagal jantung yang digunakan secara internasional ? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

 

1.3.1 Tujuan Umum  

 

Untuk mengetahui gambaran peresepan ACE Inhibitor pada pasien gagal 

jantung yang pernah dirawat inap di RSUP Dr. Kariadi selama bulan Januari-

Desember 2013 yang mengacu kepada pedoman pengobatan gagal jantung yang 

digunakan secara internasional. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

 

1. Mengetahui prevalensi gagal jantung periode Januari-Desember 2013 di 

RSUP dr. Kariadi Semarang 

2. Mengetahui prevalensi pasien gagal jantung yang mendapat dan tidak 

mendapat terapi ACE Inhibitor atau yang disubtitusi dengan golongan 

Angiotensin Receptor Blocker (ARB) periode Januari-Desember 2013 di 

RSUP dr. Kariadi Semarang. 

3. Mengetahui distribusi pasien gagal jantung menurut jenis kelamin dan usia. 

4. Mengetahui persentase peresepan masing-masing jenis obat dalam satu 

golongan ACE Inhibitor atau Angiotensin Receptor Blocker (ARB) 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1) Mengetahui gambaran peresepan ACE Inhibitor  pada pasien gagal jantung 

yang pernah dirawat inap di RSUP dr. Kariadi Semarang. 

2)  Sebagai evaluasi peresepan ACE Inhibitor pada pasien gagal jantung  

3) Memberikan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

  

1.5. Tabel 1: Keaslian Penelitian 

Peneliti, judul, nama 

jurnal, tahun terbit 

Metodologi penelitian  Hasil  

K.M. Alakhali, P.S. 

Daniel, A.M. Noohu, 

S.A. Sirajudeen, Patient 

Medication Adherence 

and Physician 

Jenis penelitian: 

deskriptif dan 

observasional 

Setting: departemen 

rawat jalan jantung dari 

ESC menyarankan 

untuk menggunakan 

ACE Inhibitor untuk 
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Prescribing among 

Congestive Heart 

Failure Patients of 

Yemen, Indian Journal 

of Pharmaceutical 

Sciences, 2013 

 

dua Rumah Sakit 

Pemerintah, Sana'a, Al-

Thawrah dan Thamar, 

Al-Wahdah, Yaman 

Desain: observasional, 

double centre, non 

komparatif 

Subyek: pasien dengan 

gagal jantung kongestif 

gagal jantung kongestif, 

namun hanya 69% 

pasien gagal jantung 

yang mendapat terapi 

ACE Inhibitor 

 

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini. Perbedaannya mencakup 

dalam hal tempat; penelitian ini dilakukan di Indonesia di RSUP Dr Kariadi, 

Semarang; single centre; dalam hal sampel, yang termasuk kriteria inklusi adalah 

terbatas hanya pada kelompok pasien gagal jantung yang mendapat terapi ACE 

Inhibitor, dari kelompok tersebut dianalisis lebih lanjut kesesuaian indikasinya 

dengan pedoman dari ESC tahun 2012. 

 

 


