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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Gagal Jantung 

2.1.1 Definisi 

Gagal jantung merupakan suatu kelainan struktur atau fungsi 

jantung yang menyebabkan kegagalan jantung untuk memberikan suplai 

darah dalam memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan.1 Definisi baru 

dari Eropa mengatakan bahwa gagal jantung adalah sindroma kompleks 

sebagai akibat dari kelainan jantung secara struktural maupun fungsional 

yang mengganggu kemampuan jantung sebagai pompa untuk mendukung 

sirkulasi fisiologis. Sindroma dari gagal jantung ini dicirikan oleh gejala-

gejala seperti sesak nafas, mudah lelah, dan retensi cairan.28 

Gagal jantung sistolik merupakan gagal jantung dengan kelainan 

dinding ventrikel berupa dilatasi, pembesaran, dan hipertrofi yang 

memiliki output terbatas karena ejeksi yang terganggu selama sistol, di 

mana pada gagal jantung sistolik, Fraksi Ejeksi (FE) tergolong rendah 

yaitu ≤40%, sementara gagal jantung diastolik merujuk kepada dinding 

ventrikel yang menebal, ruang ventrikel mengecil, di mana pengisian 

selama diastol terganggu dengan Fraksi Ejeksi (FE) >40%.4  

2.1.2 Etiologi dan Faktor Risiko 

Gagal jantung sendiri dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti 

Penyakit Jantung Koroner (PJK) dan hipertensi yang menjadi penyebab 

terbanyak gagal jantung di negara-negara maju, sedangkan di
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negara-negara berkembang, penyakit jantung katup dan penyakit jantung 

akibat malnutrisi menempati posisi tertinggi sebagai penyebab penyakit 

gagal jantung.5 

Penyakit Jantung Koroner (PJK) menjadi penyebab 60-75% kasus 

gagal jantung pada pria dan wanita, sedangkan hipertensi berperan 

terhadap 75% pasien gagal jantung, termasuk pasien dengan PJK di 

negara-negara industri. Interaksi antara PJK dan hipertensi sendiri 

memperbesar risiko pada gagal jantung, seperti pada diabetes melllitus.5 

Secara umum, penyakit gagal jantung dapat disebabkan oleh enam 

kategori penyebab, antara lain:4 

1) abnormalitas miokardium, misalnya pada gangguan kontraksi jantung 

(pada blok left bundle branch), lemahnya kontraksi jantung 

(kardiomiopati, kardiotoksisitas), kehilangan miosit (infark miokard), 

disorientasi sel (hipertrofi kardiomiopati) 

2) kegagalan terkait beban kerja jantung yang berlebihan (hipertensi atau 

stenosis aorta) 

3) kegagalan terkait abnormalitas katup 

4) abnormalitas perikardium / efusi perikardium (tamponade jantung) 

5) gangguan ritme jantung (takiaritmia) 

6) kelainan kongenital jantung 

Bentuk penyakit jantung apapun dapat menyebabkan gagal 

jantung, sehingga tidak ada mekanisme penyebab tunggal yang dapat 

mengakibatkan penyakit gagal jantung itu sendiri. Perubahan struktur atau 
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fungsi dari ventrikel kiri dapat menjadi faktor predisposisi terjadinya gagal 

jantung pada seorang pasien, meskipun pada dasarnya etiologi gagal 

jantung pada pasien tanpa penurunan Fraksi Ejeksi (FE) berbeda dari gagal 

jantung dengan penurunan FE.4,5 

Tabel 2. Etiologi Gagal Jantung5 

Etiologi Gagal Jantung 
Dengan Penurunan FE (<40%)  
PJK Kardiomiopati dilatasi non iskemik 

Infark Miokard* Familial / kelainan fenetic 
Iskemia Miokard* Kelainan infiltrative* 

Kenaikan tekanan Kerusakan akibat toksin / obat 
Hipertensi* Penyakit metabolik* 
Penyakit katup obstruktif* Virus 

Kenaikan volume Penyakit Chagas 
Penyakit katup regurgitasi Kelainan irama dan detak jantung 
Left to right shunting Bradi aritmia kronis 
Extracardiac shunting Takiaritmia kronis 

Tanpa Penurunan FE (>40-50%)  
Hipertrofi patologis Kardiomiopati restriktif 

Primer (kardiomiopati 
hipertrofi) 

Kelainan infiltrative (amyloidosis, 
sarkoidosis) 

Sekunder (hipertensi) Penyakit simpanan (hemochromatosis) 
Penuaan Fibrosis, Kelainan endo-miokardium 
Pulmonary Heart Disease (PHD)  
Cor pulmonale  
Kelainan pembuluh darah paru  
Output meningkat  
Kelainan metabolik Aliran darah yang berlebihan 

Tirotoksikosis Shunt arteri-vena sistemik 
Beriberi Anemia kronis 

(*) Mengindikasikan kondisi yang juga bisa menyebabkan gagal 
jantung dengan EF normal. 

 
Beberapa penyebab yang pasti belum seutuhnya diketahui pada 20-

30% kasus gagal jantung dengan FE menurun. Pasien-pasien ini merujuk 

kepada riwayat kardiomiopati non-iskemik, terdilatasi, atau idiopatik jika 

penyebabnya tidak diketahui. Infeksi virus awal atau paparan toksin 

(kemoterapi atau alkohol) juga menyebabkan kardiomiopati terdilatasi. 
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Kondisi-kondisi yang menyebabkan cardiac output yang tinggi (fistula 

arteriovenosus, anemia) jarang menyebabkan gagal jantung pada jantung 

yang normal, namun pada jantung dengan kelainan struktural jelas dapat 

menyebabkan gagal jantung.5 

Jantung memiliki mekanisme kompensasi dalam mengatasi 

penurunan fungsi pompa jantung, sehingga pada umumnya pasien gagal 

jantung akan tetap asimtomatik hingga adanya faktor presipitasi yang 

memperberat keadaan. Oleh karena itu, pada pasien mulai akan timbul 

gejala, di mana faktor-faktor yang dapat bertindak sebagai faktor 

presipitasi dalam gagal jantung adalah infeksi, aritmia, infark jantung, 

anemia hipertiroid dan kehamilan, emosi atau konsumsi garam berlebih, 

emboli paru, hipertensi, miokarditis, demam reumatik, dan endokarditis 

infektif.29 

Infeksi dapat memperberat keadaan gagal jantung karena pada 

infeksi terdapat demam, takikardia, dan hipoksemia yang kemudian akan 

meningkatkan kebutuhan metabolik sehingga memperburuk keadaan gagal 

jantung. Berlanjut kepada faktor lainnya, aritmia adalah salah satu faktor 

presipitat yang sering memperburuk fungsi pompa jantung. Mekanisme 

yang terjadi antara lain melalui penurunan waktu untuk pengisian ventrikel 

sehingga menyebabkan disfungsi miokardium iskemik, peningkatan 

tekanan atrium, gangguan sinkronisasi pompa jantung, serta penurunan 

cardiac output akibat penurunan kontraksi jantung.29 

 



	

	

12	

2.1.3 Patofisiologi 

Penurunan fungsi dari jantung dan pembuluh darah dapat disebabkan oleh 

mekanisme-mekanisme sebagai berikut:32 

1) Obstruksi aliran 

Obstruksi aliran terjadi oleh karena terdapatnya lesi yang mencegah 

terbukanya katup atau menyebabkan peningkatan tekanan ruang 

jantung, seperti stenosis aorta, hipertensi sistemik, dan koartasio aorta. 

2) Kegagalan pompa jantung 

Kegagalan pompa ini terjadi akibat adanya kontraksi otot jantung 

yang lemah atau karena relaksasi otot jantung yang tidak cukup untuk 

terjadinya pengisian ventrikel. 

3) Gangguan konduksi 

Gangguan konduksi ini dapat menyebabkan kontraksi miokardium 

yang tidak selaras dan tidak efisien. 

4) Regurgitasi 

Regurgitasi dapat meningkatkan aliran balik beban kerja ruang 

jantung, misalnya ventrikel kiri pada regurgitasi aorta atau atrium 

pada regurgitasi mitral. 

5) Diskontinuitas sistem sirkulasi 

Mekanisme ini memungkinkan darah untuk lolos, misalnya pada luka 

tembak yang menembus aorta. 
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Bertambahnya aktivitas sistem saraf simpatis, akan menstimulasi 

kontraktilitas miokardium, detak jantung, dan tonus vena, juga dapat 

meningkatkan resistensi pembuluh darah perifer, adaptasi ini dirancang 

untuk mengatur perfusi ke organ-organ vital, tetapi jika berlebihan, 

mekanisme ini akan mengurangi aliran darah ginjal dan jaringan yang 

lain.31 

Efek yang lebih penting dari cardiac output yang lebih rendah 

adalah menurunnya aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus, yang 

akan mendorong terjadinya retensi garam dan cairan. Sistem renin 

angiotensin aldosteron juga diaktifkan, mengakibatkan peningkatan lebih 

besar resistensi pembuluh darah perifer dan afterload ventrikel kiri seperti 

halnya retensi garam dan cairan.31 

Kanal ion jantung dapat mengalami perubahan pada gagal jantung, 

terutama kanal natrium dan kanal kalium. Oleh karena itu, aritmia dan 

sudden death sering dijumpai pada gagal jantung dan terjadi dalam kedua 

bentuk bradiaritmia dan takiaritmia.4,33-34 

2.1.4 Kriteria Diagnosis 

Untuk mendiagnosis gagal jantung kongestif, kriteria yang 

seringkali digunakan adalah kriteria Framingham, seperti berikut:37 

Tabel 3. Kriteria Framingham Diagnosis Gagal Jantung37 

Kriteria mayor: 
1. Paroxysmal nocturnal dyspnea 
2. Distensi vena leher 
3. Ronkhi paru 
4. Kardiomegali 
5. Edema paru akut 
6. Suara Gallop S3 
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Kriteria mayor: 
7. Peningkatan tekanan vena jugularis >16 cm H2O 
8. Refluks hepatojugular 
9. Waktu sirkulasi >25 detik 
Kriteria minor: 
1. Edema ekstremitas 
2. Batuk malam hari 
3. Dispneu d’effort 
4. Hepatomegali 
5. Efusi pleura 
6. Penurunan kapasitas vital 1/3 dari normal 
7. Takikardia (>120/menit) 
 

Kriteria mayor maupun kriteria minor berupa kehilangan berat 

badan >4,5 kg dalam 5 hari sebagai respon terhadap pengobatan.37 

Diagnosis pasti gagal jantung apabila memenuhi dua kriteria mayor, atau 

satu kriteria mayor dan dua kriteria minor.38 

2.1.5 Klasifikasi Gagal Jantung 

Terdapat beberapa macam klasifikasi yang digunakan untuk 

mengelompokkan jenis gagal jantung, yaitu klasifikasi berdasarkan 

abnormalitas struktural jantung yang disusun oleh American Heart 

Association/American College of Cardiology (AHA/ACC) dan klasifikasi 

berdasarkan gejala berkaitan dengan kapasitas fungsional yang disusun 

oleh New York Heart Association (NYHA). Klasifikasi NYHA merupakan 

klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini, tercantum dalam tabel 5 

seperti berikut39: 

Tabel 4. Klasifikasi Gagal Jantung menurut NYHA39 

Klasifikasi menurut NYHA 
Kelas I 

Pasien dengan penyakit jantung tetapi tidak ada pembatasan aktivitas 
fisik. Aktivitas fisik biasa tidak menyebabkan kelelahan berlebihan, 
palpitasi, dispnea, atau nyeri angina. 
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Klasifikasi menurut NYHA 
Kelas II 

Pasien dengan penyakit jantung dengan sedikit pembatasan aktivitas 
fisik. Merasa nyaman saat istirahat. Hasil aktivitas normal menyebabkan 
kelelahan fisik, palpitasi, dispnea, atau nyeri angina 

Kelas III 
Pasien dengan penyakit jantung yang terdapat pembatasan aktivitas fisik. 
Merasa nyaman saat istirahat. Aktivitas fisik ringan menyebabkan 
kelelahan, palpitasi, dispnea, atau nyeri angina. 

Kelas IV 
Pasien dengan penyakit jantung yang mengakibatkan ketidakmampuan 
untuk melakukan aktivitas fisik apapun tanpa ketidaknyamanan. Gejala 
gagal jantung dapat muncul bahkan pada saat istirahat. Keluhan 
meningkat saat melakukan aktivitas. 

 

Gagal jantung akut atau disebut juga gagal jantung akut 

dekompensasi adalah suatu perubahan cepat jangka pendek di mana 

muncul tanda dan gejala gagal jantung yang membutuhkan penanganan 

segera. Gejala dapat muncul cepat dan progresif dalam hitungan jam, hari, 

atau minggu, kadang disertai kejadian iskemia regional akut atau infark 

miokard, fibrilasi atrium, aritmia, atau kerusakan fungsi katup yang 

disebabkan oleh rupturnya m. Papillaris atau chordae tendinea. Gagal 

jantung akut dibedakan dengan gagal jantung kronik, di mana pada gagal 

jantung kronik kondisinya lebih stabil namun terdapat gejala-gejala gagal 

jantung atau disebut juga gagal jantung terkompensasi. Gagal jantung 

kronik dapat menimbulkan kelelahan karena menurunnya cardiac output 

dan sinyal neurologis yang berasal dari otot-otot skelet yang rusak karena 

kurang mendapat suplai darah. Akumulasi cairan juga dapat terjadi yang 

berujung pada kongesti paru dan edema perifer yang disebut gagal jantung 

kongestif.4 
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Gagal jantung diastolik merujuk kepada dinding ventrikel yang 

menebal, ruang ventrikel mengecil, di mana pengisian selama diastol 

terganggu. Sementara itu, gagal jantung sistolik dideskripsikan sebagai 

gagal jantung dengan kelainan dinding ventrikel berupa dilatasi dan 

hipertrofi, di mana output terbatas karena ejeksi yang terganggu selama 

sistol, dengan nilai Fraksi Ejeksi (FE) rendah, yaitu ≤40%.4 

Tabel 5. Perbedaan Gagal Jantung Diastolik dan Gagal Jantung Sistolik4 

Gagal Jantung Diastolik Gagal Jantung Sistolik 
 
Ruang ventrikel kiri kecil, hipertrofi 
ventrikel kiri konsentris 

 
Ruang ventrikel kiri besar, jantung 
terdilatasi 

Hipertensi sistemik Tekanan darah normal atau rendah 
Lebih umum pada wanita lanjut usia Cakupan kelompok usia luas, lebih 

umum pada pria 
Fraksi Ejeksi (FE) normal atau 
meningkat 

Fraksi Ejeksi (FE) rendah 

S4 gallop S3 gallop 
Kelemahan diastolik pada ukuran 
echo yang bervariasi 

Kelemahan sistolik dan diastolik 
pada pemeriksaan echo 

Pengobatan belum memadai Pengobatan cukup memadai 
Prognosis lebih baik Prognosis buruk 
Iskemia miokard lebih umum Peran iskemia miokard cukup 

penting pada kasus-kasus tertentu 
 

 

2.2 Pedoman Penatalaksanaan Gagal Jantung 

Pedoman pengobatan gagal jantung disusun untuk menjadi 

panduan dan sarana bagi para dokter dan tenaga kesehatan profesional lain 

dalam merawat pasien gagal jantung.40 

Peneliti memilih pedoman yang disusun oleh European Society of 

Cardiology (ESC) sebagai acuan dalam penelitian ini. ESC telah 

menyusun pedoman penatalaksanaan gagal jantung dalam berbagai tingkat 

kepercayaan (evidence) dan tingkat rekomendasi (class). Tingkatan 
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kepercayaan dan kekuatan rekomendasi dari pilihan-pilihan pengobatan 

yang ada dipertimbangkan dan disusun menurut pre-defined scales.41,42 

Diagnosis gagal jantung dapat ditetapkan berdasarkan anamnesis 

untuk mencari gejala dan riwayat pasien, pemeriksaan fisik untuk mencari 

tanda, pemeriksaan penunjang elektrokardiografi (EKG), ekokardiografi, 

foto polos thoraks, pemeriksaan natriuretic peptide darah, dan tes 

laboratorium rutin. Pemeriksaan tambahan lainnya meliputi kateterisasi 

jantung dan biopsi endomiokard.43 

Pengobatan untuk pasien gagal jantung secara umum dibagi 

menjadi terapi farmakologik dan terapi non-farmakologik.44 Terapi 

farmakologik meliputi obat-obatan diuretik, Angiotensin Converting 

Enzyme Inhibitors (ACEIs), beta blocker, aldosterone/mineralocorticoid 

antagonist, Angiotensin Receptor Blocker (ARB), ivabradine untuk 

memperlambat heart rate, digoksin, serta kombinasi hydralazine dan 

isosorbide dinitrate (ISDN). Terapi non-farmakologik meliputi 

pemasangan Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) pada gagal 

jantung simptomatis NYHA kelas II-III dengan FE ≤35% meskipun 

mendapat terapi farmakologi optimal selama ≥3 bulan,  untuk mencegah 

kematian mendadak; dan Cardiac Resynchronization Therapy (CRT) bila 

didapatkan pemanjangan gelombang QRS ≥150 ms. 

Obat beta blocker, menurut pedoman ESC 2012, termasuk dalam 

obat dengan rekomendasi kelas I dan tingkat kepercayaan level A, serta 

memiliki nilai reference sebesar 92-98. Obat beta blocker ditambahkan 
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pada ACE inhibitor / ARB untuk semua pasien gagal jantung dengan 

Fraksi Ejeksi (FE) ≤40% untuk mengurangi risiko opname dan risiko 

kematian dini.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Algoritma Pengobatan Pasien Gagal Jantung Simptomatis dan Fraksi 
Ejeksi Berkurang44 

Diuretik untuk meredakan gejala dan tanda kongesti 
+ 

ACE inhibitor (ganti dengan ARB bila tidak cocok) 

Tambahkan beta-blocker (IA) 

Masih NYHA kelas II-IV? 

Ya Tidak 

Tambah mineralocorticoid antagonist 

Masih NYHA kelas II-IV? 

Tidak 

Left ventricular ejection fraction 
(LVEF) ≤35% 

Tidak 

Ritme sinus & heart rate 
≥70x/menit 

Tambah Ivabradine 

Masih NYHA kelas II-IV & LVEF 
≤35%? 

Ya Tidak 

Ya 

Tidak 

Tidak 
membutuhkan 

pengobatan 
spesifik 
lanjutan 

Pertimbangkan digoxin dan/atau Hydralazine-ISDN, jika stadium terminal 
pertimbangkan left venticular assist device (LVAD) dan/atau transplantasi 

Ya 

Ya 
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2.3 Obat Beta Blocker 

Obat beta blocker dikenal juga dengan nama antagonis reseptor β 

adrenergik, adalah golongan obat yang bekerja dengan menghambat 

interaksi epinefrin, neorepinefrin, dan obat-obatan simpatomimetik dengan 

reseptor β (beta). Ada tiga subtipe reseptor β, yaitu β1, β2, dan β3. Oleh 

karena itu, beta blocker dapat dibedakan berdasarkan spesifitasnya 

terhadap ketiga subtipe reseptor β tersebut.45-47 

Obat beta blocker non-selektif umumnya memblok reseptor β1 dan 

β2, misalnya propanolol, nadolol, timolol, dan pindolol. Obat beta blocker 

selektif menghambat reseptor adrenergik β1 selektif, contohnya 

metoprolol, atenolol, esmolol, asebutolol, dan bisoprolol. Satu golongan 

lainnya yaitu beta blocker generasi ketiga memiliki tambahan kerja 

vasodilatasi yang dihasilkan melalui berbagai mekanisme. Contoh obat-

obatan generasi ketiga adalah labetalol, karvedilol, busindolol, seliprolol, 

dan nebivolol.5 

2.3.1 Farmakokinetik 

2.3.1.1 Protein Binding 

Propanolol, pindolol, labetalol, dan bisoprolol sangat terikat 

dengan protein plasma. Kondisi hipoproteinemia menyebabkan agen-agen 

tersebut harus diresepkan dengan dosis yang lebih kecil.48 

2.3.1.2 Half-Life Plasma 

Waktu paruh atau half-life tiap jenis obat golongan beta blocker 

berbeda-beda. Esmolol yang diberikan secara intravena memiliki half-life 
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terpendek dari semua jenis beta blocker, yaitu 9 menit, sedangkan 

propanolol memiliki half-life hanya 3 jam, tetapi peresepan berlanjut dapat 

membuat jenuh proses clerance oleh hepar sehingga terbentuklah 

metabolit aktif yaitu 4-hidroksipropanolol dan half-life efektif dalam 

plasma dapat diperpanjang. Semakin tinggi dosis beta blocker yang 

diresepkan, semakin panjang efek biologisnya.48 

2.3.1.3 Ideal Kinetics 

Agen beta blocker yang tidak larut lemak dan hidrofilik seperti 

atenolol, sotalol, dan nadolol, diekskresi hanya oleh ginjal dan mempunyai 

penetrasi yang lemah ke otak. Pasien dengan gangguan fungsi hepar atau 

ginjal memiliki pola farmakokinetik yang lebih sederhana dari agen yang 

tidak larut lemak dan membuat penentuan dosis menjadi lebih mudah. 

Agen-agen tersebut juga mempunyai protein binding yang rendah.48 

2.3.1.4 Metabolisme Hepar Tahap I 

Metabolisme jenis ini terutama berlaku bagi agen-agen yang sangat 

larut lemak, seperti propanolol, labetalol, dan oxprenolol. Penyakit hepar 

atau kondisi-kondisi low output menyebabkan dosis agen-agen tersebut 

harus dikurangi. Metabolisme tahap pertama ini memproduksi metabolit 

aktif, dan khusus untuk propanolol mempunyai sifat yang berbeda dengan 

senyawa induknya.48 

2.3.2 Farmakodinamik 

Efek terapeutik utama beta blocker adalah pada sistem 

kardiovaskuler. Katekolamin mempunyai kerja kronotropik dan inotropik 
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positif, oleh karena itu beta blocker memperlambat denyut jantung dan 

mengurangi kontraktilitas miokardium. Pemberian beta blocker jangka 

pendek menurunkan curah jantung sehingga resistensi perifer meningkat 

untuk mempertahankan tekanan darah sebagai akibat blokade reseptor β2 

vaskular dan reflek kompensasi, seperti peningkatan aktivitas sistem saraf 

simpatik, sehingga menyebabkan aktivasi reseptor β vaskuler. Pada 

penggunaan jangka panjang, resistensi perifer total kembali ke nilai awal 

atau berkurang pada pasien hipertensi. Pada beta blocker yang memblok 

reseptor β1, curah jantung dipertahankan dengan penurunan resistensi 

perifer yang lebih besar.45,46 

Beta blocker juga memiliki efek yang signifikan pada ritme jantung 

dan otomatisitas yang kemungkinan dipengaruhi oleh blokade reseptor β1 

dan β2. Reseptor β3 terdapat pada miokardium normal, tempat reseptor ini 

berkopel dengan G1 dan menghambat kontraksi dan relaksasi jantung. 

Peran fisiologis β3 masih belum dapat dipastikan. Beta blocker 

menurunkan denyut sinus dan denyut spontan depolarisasi pacu jantung 

ektopik, memperlambat konduksi di atrium dan nodus AV, serta 

memperpanjang periode refrakter nodus AV.45,46 

Pada kasus gagal jantung kongestif, respon refleks saraf simpatis 

terhadap kondisi gagal jantung dapat membebani kondisi gagal jantung 

serta mempercepat perkembangan penyakit. Oleh karena itu, beta blocker 

merupakan penanganan yang sangat efektif untuk segala tingkat keparahan 

gagal jantung yang disebabkan oleh disfungsi sistolik ventrikular. Obat-
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obatan ini meningkatkan fungsi miokardium dan kualitas hidup, serta 

memperpanjang harapan hidup. Oleh sebab itu, beta blocker tidak lagi 

dikontraindikasikan dan kini menjadi standar penanganan dalam berbagai 

kasus gagal jantung.49 

2.3.3 Indikasi Penggunaan 

Indikasi penggunaan obat beta blocker adalah sebagai berikut:50 

1) Aritmia 

Obat beta blocker terbukti efektif mengobati aritmia ventrikuler 

maupun supraventrikuler. Cara memperpanjang periode refrakter 

nodus AV menyebabkan beta blocker memperlambat respon ventrikel 

pada fibrilasi dan atrium yang berdebar, selain itu juga menghilangkan 

denyut ektopik. 

2) Penyakit jantung iskemik 

Obat beta blocker mengurangi frekuensi episode angina/nyeri dada 

dan meningkatkan toleransi aktivitas fisik. Aksi ini terkait blokade 

reseptor β sehingga berefek pada penurunan beban kerja jantung dan 

kebutuhan oksigen. 

3) Hipertensi 

Obat beta blocker cukup efektif dan ditoleransi cukup baik pada 

pasien hipertensi, seringkali dikombinasikan dengan diuretik atau 

vasodilator. Labetalol, antagonis reseptor α dan β, efektif digunakan 

pada pasien hipertensi. 
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4) Gagal jantung kongestif 

Obat beta blocker terbukti menurunkan angka kematian pada gagal 

jantung kronik. Pada kasus gagal jantung akut mungkin dapat 

memperburuk kondisi, namun penggunaan jangka panjang dengan 

peningkatan dosis bertahap dapat memperpanjang harapan hidup. 

5) Penyakit kardiovaskuler lain 

Penyakit kardiovaskuler lain adalah obstruktif hipertrofi 

kardiomiopati (memperlambat ejeksi ventrikel dan mengurangi 

resistensi outflow), dissecting aortic aneurysm dengan jalan 

menurunkan perkembangan tekanan sistolik. 

6) Hipertiroidisme 

Manfaatnya terkait dengan blokade aktivasi katekolamin. 

7) Glaukoma 

Obat beta blocker terbukti menurunkan produksi aquous humor oleh 

corpus cilliaris sehingga menurunkan tekanan intraokuler (TIO). 

8) Penyakit neurologik 

Obat beta blocker dapat mengurangi intensitas dan frekuensi 

migraine, serta dapat mengurangi gejala tremor karena memblok 

aktivasi saraf simpatis terhadap otot skelet. 

9) Lain-lain 

Indikasi lainnya adalah seperti mengurangi hipertensi portal pada 

pasien sirosis hepatis. 
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2.3.4 Kontraindikasi Penggunaan 

Kontraindikasi dari penggunaan beta blocker, antara lain:51 

1) Jantung 

Kontraindikasi absolut adalah bradikardia berat, blok jantung derajat 

tinggi, syok kardiogenik, gagal ventrikel kiri yang tidak terobati. 

Kontraindikasi relatif adalah angina Prinzmetal, pemakaian dosis 

tinggi agen yang mendepresi nodus SA atau AV. Hindari penghentian 

pemakaian mendadak pada kasus angina. 

2) Paru-paru 

Kontraindikasi absolut adalah asma berat, sedangkan kontraindikasi 

relatifnya adalah asma ringan atau penyakit saluran nafas kronik. 

3) Pembuluh darah perifer, fenomena Raynaud 

Kontraindikasi absolut adalah gangren, nekrosis kulit, klaudikasio 

berat, nyeri saat istirahat, sedangkan kontraindikasi relatifnya adalah 

ekstremitas dingin, nadi tak teraba, dan fenomena Raynaud. 

4) Sistem Saraf Pusat 

Kontraindikasi absolut adalah depresi berat (hindari propanolol), 

sedangkan kontraindikasi relatifnya adalah mimpi malam hari, 

halusinasi visual, dan penggunaan obat psikotropik. 

5) Diabetes mellitus 

Kontraindikasi relatifnya adalah diabetes tergantung insulin. 
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6) Gagal ginjal 

Kontraindikasi relatifnya adalah seiring dengan menurunnya aliran 

darah ginjal, kurangi agen yang diekskresi melalui ginjal. 

7) Sindroma metabolik 

Obat beta blocker menyebabkan efek metabolik negatif, seperti 

memperburuk kontrol glikemik, sensitivitas insulin, dislipidemia, dan 

efek menutupi (masking) terhadap hipoglikemia. Obat beta blocker 

dapat meningkatkan risiko hipoglikemia berat dengan cara menutupi 

gejala peringatan hipoglikemia adrenergik, seperti kelemahan, 

gemetar, berkeringat, pucat, dan palpitasi. 

8) Hipertensi dalam kehamilan 

Obat beta blocker yang digunakan pada pasien hamil dengan 

hipertensi dapat menurunkan tanda vital janin dan menyebabkan 

vasokonstriksi intrauterine. 

9) Penyakit hepar 

Kontraindikasi relatifnya adalah hindari agen yang clearance-nya 

tinggi melalui hepar, seperti propanolol, carvedilol, timolol, 

acebutolol, dan metoprolol. Gunakan agen yang clearance-nya rendah 

seperti atenolol, nadolol, atau sotalol. Jika protein plasma rendah, 

kurangi dosis agen yang terikat protein tersebut, seperti propanolol, 

pindolol, dan bisoprolol. 
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10) Prosedur bedah 

Penggunaan beta blocker perioperatif hanya diindikasikan bagi pasien 

yang akan menjalani operasi vaskuler dengan risiko operasi tinggi 

hingga sedang, dan risiko jantung tinggi menurut pedoman ACCF-

AHA 2009, sedangkan menurut ESC 2009, cakupan penggunaannya 

lebih luas, tidak terbatas pada jenis operasi, derajat risiko jantung, dan 

direkomendasikan untuk pasien operasi risiko tinggi hingga rendah. 

11) Kebiasaan merokok 

Obat beta blocker menjadi kurang efektif jika digunakan pada 

perokok. 

12) Hiperlipidemia 

Obat beta blocker yang non-selektif mempunyai efek kurang baik 

terhadap profil lipid darah karena dapat meningkatkan trigliserida dan 

menurunkan kadar kolesterol HDL. 

13) Usia lanjut 

Farmakokinetik dan efek samping harus diperhatikan dalam 

penggunaan pada pasien usia lanjut. 
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2.3.5 Efek Samping 

Terdapat beberapa efek merugikan dari obat beta blocker itu sendiri, 

antara lain:52 

1) Sistem kardiovaskuler 

Blokade reseptor β dapat menyebabkan kondisi gagal jantung 

memburuk pada pasien dengan gagal jantung terkompensasi, Acute 

Myocardial Infarction (AMI) atau kardiomegali. 

2) Sistem saraf pusat 

Efek merugikannya mencakup kelelahan, insomnia, mimpi buruk, 

serta depresi. 

3) Fungsi pulmonal 

Efek merugikan utamanya adalah bronkokonstriksi yang disebabkan 

oleh blokade reseptor β2 di bronkus. 

4) Metabolisme 

Blokade reseptor β dapat melemahkan pengenalan hipoglikemia dan 

menunda pemulihan dari hipoglikemia terinduksi insulin. 

5) Overdosis 

Efek toksik beta blocker berlebih dapat menyebabkan hipotensi, 

bradikardi, konduksi AV memanjang, dan pelebaran kompleks QRS. 

Kejang dan depresi dapat terjadi. 

6) Lain-lain 

Disfungsi seksual pada pria penderita hipertensi dapat terjadi. 
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2.3.6 Beta Blocker pada Penyakit Gagal Jantung Sistolik 

Mekanisme kerja dari beta blocker pada gagal jantung adalah sebagai 

berikut:53 

1) Hipotesis hiperfosforilasi 

Stimulasi adrenergik yang berlebihan menyebabkan overfosforilasi 

kanal kalsium pada Retikulum Sarkoplasma (RS). Fungsi kanal akan 

rusak sehingga terjadi kebocoran RS dan akumulasi kalsium di dalam 

sitosol. Pompa kalsium yang berfungsi memompa ion kalsium ke 

dalam RS mengalami down regulation, sehingga pola peningkatan dan 

penurunan kadar ion kalsium sitosol menjadi tidak seimbang sehingga 

kontraksi otot jantung menjadi buruk dan relaksasinya tertunda. 

Abnormalitas ini dapat dikoreksi dengan beta blocker yang bekerja 

menormalkan kembali kanal kalsium. 

2) Meningkatkan sinyal β-adrenergik. 

Gagal jantung stadium lanjut mengalami proses down regulation dari 

reseptor adrenergik β1 dan jalur sinyalnya disertai dengan 

upregulation relatif dari reseptor β2 dan β3. Stimulasi berlebihan 

dalam jangka waktu lama terhadap reseptor β1 menyebabkan 

peningkatan aktivitas dari βARK1 sehingga terjadi fosforilasi dan 

penghambatan reseptor β1 sehingga menurunkan aktivitas kontraksi. 

Eksperimen penghambatan terhadap reseptor β1 menurunkan ekspresi 

βARK1 dan meningkatkan aktivitas adenylyl cyclase sehingga 

meningkatkan kekuatan kontraksi. Proses upregulation relatif reseptor 
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β2 mungkin punya efek campuran termasuk proses pembentukan RS 

terfosforilasi yang berlanjut. Sedangkan upregulation relatif reseptor 

β3 menyebabkan efek inotropik negatif dengan peningkatan 

pembentukan nitric oxide penghambat di dalam RS. Spekulasi muncul 

bahwa agen non-selektif seperti carvedilol membatasi aktivitas 

reseptor β3 yang berlebihan yang dapat menyebabkan efek inotropik 

secara tak langsung. 

3) Memberi perlindungan terhadap toksisitas miosit katekolamin 

Kadar norepinephrine yang beredar dalam sirkulasi darah pada pasien 

gagal jantung berat, cukup tinggi untuk berefek toksik terhadap 

miokardium, merusak membran sel dan memicu penghancuran 

subseluler. Hal ini beraksi paling tidak melalui overload ion kalsium 

dalam sitosol. 

4) Efek antiaritmia 

Aritmia ventrikular terjadi karena peningkatan pembentukan cyclic 

AMP dan afterpotentials yang diperantarai kalsium. 

5) Bradikardia 

Obat beta blocker dapat menurunkan heart rate. Metoprolol dan 

carvedilol menurunkan sebesar 8-10 detak per menit. Dengan 

terjadinya bradikardia, aliran darah koroner meningkat dan keutuhan 

oksigen miokard menurun. Setelah diteliti lebih lanjut, pengurangan 

heart rate jangka panjang dapat mengurangi kolagen matriks 

ekstraseluler sehingga meningkatkan fraksi ejeksi ventrikel kiri. 
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6) Antiapoptosis 

Pertautan antara reseptor β2 dengan protein G penghambat, Gi dapat 

berefek antiapoptosis. 

7) Penghambatan renin-angiotensin. 

Obat beta blocker yang ditambahkan sebagai terapi sebelum ACE 

inhibitor atau ARB, berperan seperti metoprolol yaitu mengurangi 

kadar renin dan angiotensin II yang beredar di sirkulasi sehingga 

meningkatkan penghambatan terhadap RAAS. 

2.3.7 Dosis Obat pada Randomized Trial 

Obat-obat beta blocker sebagai obat evidence-based memiliki panduan 

dosis yang terdapat pada randomized trial dan digunakan untuk 

pengobatan gagal jantung. Dosis-dosis tersebut dapat dilihat pada tabel 9 

berikut ini. 

Tabel 6. Dosis obat evidence-based pada randomized trial untuk Gagal 
Jantung39 

Beta blocker Dosis awal (mg) Dosis target (mg) 
Bisoprolol 1,25 o.d. 10 o.d. 
Carvedilol 3,125 b.i.d. 25-50 b.i.d. 
Metoprolol Succinate 
(CR/XL) 

12,5/25 o.d. 200 o.d. 

Nebivolol 1,25 o.d. 10 o.d. 
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2.4 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Gambar 2. Kerangka Teori 
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2.5 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Konsep 
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