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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Gagal jantung yaitu gejala klinis berkurangnya kemampuan ventrikel 

jantung untuk mengisi dan mengeluarkan darah sehingga menyebabkan 

abnormalitas pada struktur atau fungsi jantung (Parker et al., 2016). Penyakit 

jantung merupakan penyebab nomor satu kematian di dunia setiap tahunnya dan 

diperkirakan akan terus meningkat mencapai 23,3 juta kematian pada tahun 2030. 

Prevalensi penyakit jantung berkisar 4% di negara berpenghasilan tinggi dan 42% 

di negara berpenghasilan rendah (KEMENKES RI, 2014).  

Negara berkembang, termasuk Indonesia memiliki angka mortalitas dan 

morbiditas yang tinggi untuk kondisi gagal jantung. Usia pasien gagal jantung di 

Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan Eropa dan Amerika (PERKI, 

2015). Penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan penyakit yang paling 

banyak terjadi dibandingkan penyakit tidak menular lainnya di Jawa Tengah. 

Kabupaten Klaten menduduki posisi nomor empat jumlah penyakit gagal jantung 

terbanyak di Jawa Tengah dengan angka kejadian gagal jantung sebanyak 970 

pasien pada tahun 2015 (DINKES, 2015). 

Pharmaceutical care merupakan pelayanan kefarmasian yang berorientasi 

terhadap pasien.  Pharmaceutical care bertanggung jawab dalam penyediaan obat 

untuk mencapai hasil terapi yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien 

(Walker and Edwards, 2003). Berbagai hasil terapi yang diharapkan yaitu 

kesembuhan penyakit, berkurangnya gejala yang dialami pasien, perlambatan 

proses perjalanan penyakit, dan pencegahan penyakit. Apoteker memiliki 3 peran 

utama dalam pharmaceutical care yaitu mengidentifikasi Drug Related Problems 

(DRPs) aktual dan potensial,  mengatasi  DRPs  yang  terjadi  aktual,  dan  

mencegah terjadinya DRPs potensial. Pharmaceutical  care  pada pasien rawat 

inap umumnya dapat memperbaiki perawatan, memberikan hasil terapi yang  
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lebih baik, dan menurunkan  kejadian  medication  errors  dalam  praktik  

pengobatan (Bezverhni et al., 2012). 

Drug related problems merupakan kejadian terkait terapi obat yang 

melibatkan obat dan berpotensi mempengaruhi hasil terapi yang diharapkan. 

Masalah DRPs dapat diatasi dengan mengidentifikasi penyebab DRPs sehingga 

dapat mencapai tujuan terapi yang diharapkan (Gokcekus et al., 2016). Drug 

related problems  sangat  umum  terjadi  pada  pasien  rawat  inap. Hal ini 

dikarenakan  DRPs berisiko menyebabkan  penurunan  kualitas  hidup  pasien,  

meningkatkan angka rata-rata kematian dan kecacatan, serta meningkatkan biaya 

yang dikeluarkan oleh pasien (Bezverhni et al., 2012). 

Drug related problems dibedakan menjadi enam kategori berdasarkan 

PCNE (2006), dua kategori diantaranya adalah interaksi obat dan ketidaktepatan 

pemilihan obat. Interaksi obat memiliki implikasi klinis apabila obat tersebut 

menyebabkan efek yang tidak diharapkan dan menyebabkan penurunan efektivitas 

obat terutama apabila obat yang digunakan memiliki batas keamanan yang rendah 

(indeks terapi yang sempit). Salah satu obat dengan indeks terapi sempit yaitu 

digitalis jantung yang digunakan pada pengobatan gagal jantung kongestif. 

Penggunaan obat indeks terapi sempit harus dilakukan secara hati-hati sehingga 

identifikasi interaksi obat yang berpotensi terjadi sangat perlu dilakukan untuk 

menghindari kejadian yang tidak diharapkan (Gitawati, 2008).  

Ketidaktepatan pemilihan obat merupakan salah satu penggunaan obat yang 

tidak rasional. Ketidaktepatan pemilihan obat perlu dihindari karena dapat 

meningkatkan risiko terjadinya kematian dan kecacatan, mengurangi kualitas 

terapi pasien, dan meningkatkan efek yang tidak dikehendaki pada pasien (Ofori-

Asenso and Agyeman, 2016). Pemilihan obat yang tepat pada pasien perlu 

dilakukan secara hati-hati. Tenaga kesehatan memiliki peran untuk memastikan 

pengobatan yang digunakan pasien sudah tepat dengan mempertimbangkan 

efikasi, keamanan, dan kenyamanan pengobatan pada pasien (Shouna, 2014).  

Penelitian mengenai kejadian DRPs gagal jantung di Indonesia telah 

dilakukan oleh Fajriansyah et al (2016) di RSUP Universitas Hasanuddin dan 

diperoleh sebanyak 14 kejadian (63,63%) DRPs kategori interaksi obat. Penelitian 
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Hadiatussalamah (2013) di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang diperoleh 

prevalensi interaksi obat sebanyak 23 kejadian (38,98%). Hasil penelitian lainnya 

yaitu di RS PKU Muhammadiyah Gamping yang terdiri dari interaksi obat 

sebanyak 35 kejadian (77,78%) dan pemilihan yang obat yang tidak sesuai 

sebanyak 10 kejadian (22,22%) (Utami and Setiawardani, 2016). Berdasarkan 

banyaknya kejadian DRPs gagal jantung kategori interaksi obat dan 

ketidaktepatan pemilihan obat di Indonesia, penelitian tentang DRPs sangat 

penting dilakukan untuk meminimalkan kejadian yang tidak dikehendaki.   

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka dapat ditarik satu 

permasalahan yaitu “Berapakah angka kejadian Drug Related Problems (DRPs) 

potensial kategori interaksi obat dan ketidaktepatan pemilihan obat (obat tidak 

efektif, obat efektif tapi tidak aman, dan kombinasi obat yang tidak tepat) pada 

pasien rawat inap terdiagnosis gagal jantung kongestif di instalasi rawat inap 

RSU PKU Muhammadiyah Delanggu tahun 2016?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka kejadian Drug Related 

Problems (DRPs) potensial pada pasien rawat inap terdiagnosis gagal jantung 

kongestif di instalasi rawat inap RSU PKU Muhammadiyah Delanggu tahun 2016 

meliputi interaksi obat dan ketidaktepatan pemilihan obat (obat tidak efektif, obat 

efektif tapi tidak aman, dan kombinasi obat yang tidak tepat). 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Gagal Jantung Kongestif 

a Definisi  

Gagal jantung merupakan sindrom klinis kompleks yang dihasilkan dari 

gangguan jantung struktural atau fungsional yang mengganggu kemampuan 

ventrikel untuk mengisi atau mengeluarkan darah. Jantung gagal memompa cukup 

darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Gagal jantung kongestif 
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yaitu bagian gagal jantung spesifik yang ditandai dengan disfungsi sistolik 

ventrikel kiri (LV) dan kelebihan volume yang dipresentasikan sebagai jantung 

yang membesar (Hunt et al., 2009). 

b Epidemiologi  

Gagal jantung merupakan masalah kesehatan masyarakat utama dengan 

penambahan 825.000 kejadian baru setiap tahunnya. Gagal jantung paling umum 

terjadi pada usia lebih dari 60 tahun. Pertumbuhan prevalensi gagal jantung 

berkaitan dengan pasien infark miokard akut yang beresiko menyebabkan gagal 

jantung dan peningkatan proporsi orang dewasa yang menua. Kejadian gagal 

jantung lebih rendah pada wanita dibandingkan pria, tapi secara keseluruhan 

prevalensi lebih besar pada wanita karena harapan hidup yang lebih lama. Gagal 

jantung akut menyumbang sekitar 12 sampai 15 juta kunjungan dan 6,5 juta rawat 

inap setiap tahunnya. Tingkat mortalitas di rumah sakit meningkat dengan rata-

rata 4%, sedangkan penerimaan kembali pasien kira-kira 30-60% dalam waktu 6 

bulan setelah keluar dari rumah sakit (Chisholm-Burns et al., 2016) 

c Etiologi  

Penyebab paling umum dari gagal jantung adalah CAD (Coronary Artery 

Disease), hipertensi, dan kardiomiopati dilatasi. Gagal jantung dapat 

diklasifikasikan berdasarkan komponen utama siklus jantung yang menyebabkan 

kerusakan fungsi ventrikuler. Siklus jantung yang normal tergantung pada dua 

komponen yaitu sistol dan diastol. Abnormal pengisian ventrikel (disfungsi 

diastolik) dan kontraksi ventrikel (disfungsi sistolik) dapat mengakibatkan 

penurunan CO (Cardiac Output) dan menyebabkan gejala gagal jantung 

(Chisholm-Burns et al., 2016). 

d Patofisiologi  

Beberapa mekanisme yang dapat menyebabkan disfungsi kardiovaskuler 

yaitu kegagalan pompa, obstruksi aliran, regurgitasi, gangguan konduksi, dan 

diskontinuitas sistem sirkulasi. Mekanisme tersebut mengakibatkan overload 

volume atau disfungsi regional pada jantung sehingga meningkatkan beban kerja 

jantung dan terjadi hipertrofi otot jantung atau dilasi kamar jantung. Hipertrofi 
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dapat meningkatkan sintesis protein, mitokondria, jumlah protein pada setiap sel, 

jumlah sarkomer, massa miosit, dan ukuran jantung (Schoen, 2005). 

Sistem neurohumoral diaktifkan melalui aktivasi sistem renin-angiotensin-

aldosteron, pelepasan atrial atriuretik peptida (ANP), pelepasan norepinefrin yang 

meningkatkan frekuensi denyut jantung, kontraktilitas miokardium, dan resistensi 

vascular. Mekanisme tersebut dapat mempertahankan kemampuan jantung 

memompa darah pada tingkat yang relatif normal. Perubahan patologi lebih lanjut 

dapat timbul dan mengakibatkan gangguan fungsional dan struktural seperti 

apoptosis, perubahan sitoskeletal, sintesis, dan remodeling matriks ekstraselular. 

Disfungsi kardiovaskuler gagal jantung dapat terjadi apabila mekanisme 

kompensasi tidak berhasil (Schoen, 2005). 

e Klasifikasi  

Gagal jantung dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelas berdasarkan NYHA. 

Klasifikasi gagal jantung menurut NYHA dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Klasifikasi gagal jantung menurut NYHA (Yancy et al., 2013) 

Kelas Deskripsi 

I Pasien penyakit jantung dengan tidak ada batasan aktivitas fisik. Aktivitas fisik 

biasa tidak menyebabkan gejala gagal jantung 

II 

 

 

 

Pasien penyakit jantung yang ditandai dengan sedikit keterbatasan fisik. Pasien 

merasa nyaman saat istirahat, tetapi aktifitas fisik biasa menyebabkan gejala gagal 

jantung. 

III Pasien penyakit jantung yang ditandai dengan keterbatasan fisik. Meskipun pasien 

merasa nyaman saat istirahat, aktifitas yang lebih sedikit dari biasanya akan 

menyebabkan gejala gagal jantung. 

IV Pasien penyakit jantung yang tidak dapat beristirahat atau melakukan aktifitas 

fisik tanpa mengalami gejala gagal jantung.  

f Algoritma Terapi 

Penatalaksanaan terapi gagal jantung menurut NYHA dapat dilihat pada 

Tabel 2. 
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Tabel 2. Terapi obat untuk gagal jantung menurut NYHA (Yancy et al., 2013) 

Status fungsional 

pasien (NYHA) 
Kelas Terapi Obat 

Asimptomatik I. 1.   Apabila tidak kontraindikasi: 

a.   ACE Inhibitor atau ARB (jiika tidak toleransi dengan 

ACEI) 

b.   Beta bloker 

Simptomatik II-IV 1.   Pemberian obat seperti diatas, dengan tambahan: 

a.   Diuretik (jika mengalami volume overload) 

2.   Pasien yang masih simptomatik meskipun setelah 

optimalisasi terapi diatas, dipertimbangkan tambahan: 

a.   Digoksin  

b. Kombinasi ISDN-hidralazin (bermanfaat pada pasien 

Afrika Amerika NYHA kelas III-IV) 

c.   Aldosteron antagonis (untuk NYHA kelas III-IV dengan 

SrCr<2,5 mg/dLdan K<5 mEq/L) 

g Tatalaksana Terapi  

1) Terapi Farmakologi 

a) Diuretik 

Terapi diuretik dianjurkan pada pasien dengan retensi cairan. Diuretik 

merupakan obat yang paling cepat dalam mengatasi gejala. Diuretik bukan 

merupakan terapi yang wajib pada pasien gagal jantung, sehingga pasien yang 

tidak memiliki retensi cairan tidak membutuhkan terapi diuretik. Tujuan utama 

dari terapi diuretik adalah mengurangi gejala yang berhubungan dengan retensi 

cairan, meningkatkan toleransi latihan dan kualitas hidup, dan mengurangi rawat 

inap di rumah sakit (Parker et al., 2016). 

(1) Diuretik tiazid  

Diuretik tiazid memiliki mekanisme memblok reabsorpsi sodium di tubulus 

distal. Tiazid merupakan diuretik yang relatif lemah dan jarang digunakan pada 

gagal jantung. Kombinasi diuretik tiazid dan diuretik loop dapat mengurangi 

diuresis dengan sangat efektif (Parker et al., 2016). 

(2) Diuretik Loop  

Diuretik loop digunakan untuk memulihkan dan menjaga euvolemia pada 

pasien gagal jantung. Diuretik loop menghambat transporter Na-K-2Cl di cabang 
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asending tebal lengkung henle dan menghasilkan efek natriuresis dengan 

meningkatkan pengeluaran prostaglandin di aliran darah ginjal. Salah satu contoh 

diuretik loop yang efektif adalah furosemid (Parker et al., 2016). 

b) ACE Inhibitor  

ACE Inhibitor merupakan pengobatan dasar untuk pasien dengan gagal 

jantung. ACE Inhibitor dapat meningkatkan kelangsungan hidup, mengurangi 

risiko kematian dan rawat inap, memperlambat perkembangan gagal jantung, dan 

mengurangi tingkat reinfarction. ACE Inhibitor juga efektif untuk mencegah 

perkembangan gagal jantung dan mengurangi risiko kardiovaskular. Beberapa 

obat ACE Inhibitor yang sering digunakan yaitu kaptopril, ramipril, dan 

trandolapril (Parker et al., 2016). 

c) Beta Bloker  

Beta bloker wajib digunakan pada semua pasien gagal jantung dengan 

sistolik yang stabil, kecuali jika memiliki kontraindikasi atau riwayat intoleransi 

beta bloker. Pasien harus menerima beta bloker walaupun gejalanya ringan atau 

dikontrol dengan baik dengan terapi diuretik dan ACE Inhibitor. Beberapa beta 

bloker yang efektif digunakan yaitu carvedilol, metoprolol, dan bisoprolol. Beta 

bloker harus dimulai dengan dosis sangat rendah dan dosis ditingkatkan perlahan 

untuk meminimalkan kemungkinan dekompensasi akut (Parker et al., 2016). 

d) Angiotensin II Receptor Blockers (ARB) 

ACE Inhibitor memiliki efek samping angioedema dan batuk yang 

menyebabkan penghentian obat pada beberapa pasien. ARB merupakan alternatif 

pilihan yang memberikan manfaat klinis yang serupa dengan ACE Inhibitor, tetapi 

memiliki efek samping yang lebih sedikit. Kombinasi ACE Inhibitor dan ARB 

lebih efektif dibandingkan jika digunakan secara sendiri. Beberapa obat ARB 

yang sering digunakan yaitu valsartan atau candesartan (Parker et al., 2016). 

e) Antagonis Aldosteron  

Spironolakton dan eplerenon merupakan antagonis aldosteron yang bekerja 

dengan menghalangi reseptor mineralokortikoid. Antagonis aldosteron 

menghambat reabsorpsi natrium dan ekskresi kalium di ginjal. Aldosteron 

antagonis berkontribusi terhadap tingginya insiden hiperkalemia dengan gangguan 
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fungsi ginjal atau konsentrasi kalium yang tinggi. Aldosteron antagonis sebaiknya 

dihindari pada pasien dengan disfungsi ginjal (Parker et al., 2016). 

f) Digoksin   

Penggunaan digoksin efektif untuk pasien dengan sinus ritme. Digoksin 

dapat meningkatkan LVEF, kualitas hidup, toleransi latihan, dan gejala gagal 

jantung. Digoksin tidak boleh digunakan pada pasien dengan LVEF normal, irama 

sinus, dan tidak memiliki riwayat gejala gagal jantung. Digoksin sebaiknya 

dikombinasi dengan diuretik, Inhibitor ACE, dan beta bloker ada pasien dengan 

gagal jantung simptomatik untuk mengurangi rawat inap (Parker et al., 2016). 

g) Nitrat dan Hidralasin   

Kombinasi nitrat dan hidralasin dapat memberikan efek menguntungkan 

karena aksi hemodinamik dapat mengganggu proses biokimia berkembangnya 

gagal jantung. Hidralasin merupakan terapi lini pertama pada pasien yang tidak 

dapat mentoleransi ACE Inhibitor atau ARB karena insufisiensi ginjal, 

hiperkalemia, atau hipotensi (Parker et al., 2016). 

2) Terapi non Farmakologi 

Beberapa tatalaksana non obat yang dapat diberikan pada pasien gagal 

jantung menurut PERKI (2015) yaitu  

a) Kepatuhan pasien dalam pengobatan 

Kepatuhan pasien dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas, serta 

meningkatkan kualitas hidup pasien.  

b) Pemantauan berat badan mandiri 

Pemantauan berat badan rutin setiap hari perlu dilakukan oleh pasien gagal 

jantung. Apabila terdapat kenaikan berat badan>2 kg dalam 3 hari, pasien harus 

menaikan dosis diuretik atas pertimbangan dokter. 

c) Asupan cairan 

Pasien dengan gejala berat yang disertai hiponatremia perlu 

mempertimbangkan restriksi cairan 1,5 - 2 Liter/hari.  
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d) Pengurangan berat badan 

Pengurangan berat badan pasien obesitas (IMT > 30 kg/m2) dengan gagal 

jantung dipertimbangkan untuk mencegah perburukan gagal jantung, mengurangi 

gejala dan meningkatkan kualitas hidup. 

e) Kehilangan berat badan  

Kaheksia jantung merupakan prediktor penurunan angka kelangsungan 

hidup gagal jantung. Jika selama 6 bulan terakhir berat badan>6 % dari berat 

badan stabil sebelumnya tanpa disertai retensi cairan, pasien mengalami kaheksia.  

f) Latihan fisik 

Latihan fisik direkomendasikan kepada semua pasien gagal jantung kronik 

stabil. Program latihan fisik memberikan efek yang sama baik dikerjakan di 

rumah sakit atau di rumah. 

2. Drug Related Problems (DRPs) 

a Definisi 

DRPs yaitu kejadian yang berhubungan dengan terapi obat yang 

mempengaruhi tujuan terapi medis pasien. DRPs dibagi menjadi dua yaitu DRPs 

aktual dan DRPs potensial (Jackson et al., 2011). 

b Klasifikasi 

Klasifikasi Drug Related Problems menurut Pharmaceutical Care Network 

Europe PCNE (2006) sebagai berikut:  

1) Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki 

Obat menyebabkan masalah yang merugikan yaitu efek samping obat yang 

tidak dikehendaki meliputi alergi, non alergi, atau efek toksik.  

2) Masalah Terkait Penggunaan Obat  

Beberapa masalah penggunaan obat yaitu pasien tidak diberikan atau tidak 

menggunakan obat sama sekali dan menggunakan obat yang tidak diresepkan. 

3) Masalah Terkait Pemilihan Obat 

Pemilihan obat yang tidak tepat yaitu obat yang diberikan tidak sesuai 

dengan indikasi, terdapat obat yang tidak memiliki indikasi, kontraindikasi 

dengan keadaan pasien, kombinasi obat dalam golongan sama, bentuk sediaan 

tidak tepat, dan duplikasi obat.  
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4) Masalah Terkait Dosis 

Pasien mendapatkan dosis obat yang kurang atau melebihi dari dosis yang 

memberikan efek terapi. Masalah dosis lainnya yaitu frekuensi dan  lamanya 

pengobatan yang terlalu singkat atau terlalu lama.  

5) Interaksi Obat 

Interaksi obat meliputi interaksi aktual dan potensial yang terjadi antara obat 

dengan obat lain atau obat dengan makanan.  

6) Masalah Lain  

Beberapa masalah terkait obat lainnya yaitu terapi yang tidak berhasil 

walaupun digunakan obat yang tepat, pengetahuan dan kesadaran pasien yang 

kurang mengenai penyakit yang diderita, ketidakpuasan pasien dengan terapi, 

keluhan yang tidak jelas, dan kegagalan terapi yang tidak diketahui penyebabnya   

3. Interaksi Obat 

Interaksi obat menyebabkan perubahan efek obat karena pengaruh obat lain, 

makanan, minuman, atau agen kimia lain (Baxter, 2008). Dampak dari interaksi 

obat dapat menguntungkan dan merugikan. Interaksi yang merugikan terjadi 

apabila terdapat peningkatan efek obat yang menyebabkan toksisitas atau 

penurunan efek obat yang menyebabkan kegagalan terapi (Snyder et al., 2012) 

a Tipe Interaksi Obat 

Interaksi obat berupa interaksi farmasetik dan interaksi farmakologi. 

Interaksi farmasetik meliputi interaksi fisika dan kimia saat proses peracikan obat, 

sedangkan interaksi farmakologi berupa interaksi farmakokinetik dan 

farmakodinamik saat obat masuk dalam tubuh (Baxter, 2008). 

1) Interaksi Farmakokinetik 

Interaksi farmakokinetik terjadi ketika 2 obat atau lebih mengalami 

perubahan efek pada fase absorbsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi (Baxter, 

2008). Interaksi pada tipe ini terkait dengan perubahan konsentrasi satu obat oleh 

obat lain berupa seberapa banyak atau seberapa lama perubahan tersebut saat 

mencapai tempat aksi (Snyder et al., 2012). 
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2) Interaksi Farmakodinamik 

Interaksi farmakodinamik terjadi ketika efek obat berubah karena kehadiran 

obat lain di tempat aksinya, yang meliputi kompetisi pada reseptor tertentu dan 

interaksi obat pada sistem fisiologis tertentu (Baxter, 2008). Interaksi yang terjadi 

dapat berupa efek aditif yang dapat menyebabkan efek secara keseluruhan 

meningkat atau efek secara keseluruhan menurun (Snyder et al., 2012). 

b Tingkat Signifikansi Interaksi Obat 

Berdasarkan tingkat keparahan, interaksi obat dapat dikelompokkan 

menjadi 3 tingkatan. Tingkat signifikansi tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Tingkat signifikansi interaksi obat (Kigen et al., 2011) 

Tingkat Signifikansi Keterangan 

Mayor 1. Harus dihindari. 

2. Berpotensi mengancam nyawa. 

3. Mampu menyebabkan kerusakan permanen. 

4. Berhubungan dengan toksisitas dengan signifikan klinis (rawat inap, 

perpanjangan masuk rumah sakit, pengobatan tambahan) dan 

kontraindikasi. 

Moderat 

 

 

 

1. Harus hati-hati dan dilakukan pemantauan ketat untuk toksisitas atau 

kegagalan terapi. 

2. Mampu menyebabkan penurunan status klinis. 

Minor 1. Ada kemungkinan interaksi.  

2. Konsekuensi biasanya ringan yang mungkin mengganggu tetapi 

secara signifikan tidak mempengaruhi hasil terapi. 

3. Tidak membutuhkan terapi tambahan. 

c Interaksi Obat Gagal Jantung 

Interaksi yang biasanya terjadi pada terapi gagal jantung dapat dilihat pada 

tabel 4. 

Tabel 4. Interaksi obat pada pengobatan gagal jantung (Baxter, 2008) 

No Kelas obat Interaksi obat Efek 

1 ACE Inhibitor Antasid Menurunkan bioavailabilitas ACEI 

  Angiotensin reseptor 

bloker, spironolakton, 

NSAID 

Meningkatkan kadar potassium 

  Diuretik loop  Menyebabkan efek hipotensif 

2.. Amiodaron β bloker Menghambat metabolism β bloker 

  Calcium channel bloker Meningkatkan efek depresan kardiak. 

  Rifampisin Menurunkan kadar amiodaron 

  Simetidin Meningkatkan kadar serum amiodaron 
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Tabel 4. Lanjutan 

No Kelas obat Interaksi obat Efek 

3 Angiotensin II 

Reseptor 

Bloker 

Aspirin, NSAID Meningkatkan gangguan fungsi ginjal dan 

hiperkalemi 

  Rifampisin Meningkatkan metabolisme losartan 

  Spironolakton Meningkatkan hiperkalemi 

4 β Bloker Asetosal Menghambat aktifitas prostaglandin 

sehingga tekanan darah turun   Diltiazem, verapamil Memperlambat konduksi atroventricular 

node 

  Nifedipin Mengurangi kontraktilitas otot jantung 

5 Calcium 

Channel Bloker  

Fenobarbital Meningkatkan klirens CCB. 

  Simetidin Meningkatkan efek toksik diltiazem 

6 Digoksin Alprazolam, amiodaron Meningkatkan konsentrasi serum digoksin 

  Antasida Menurunkan bioavailabilitas digoksin 

  β bloker  Meningkatkan bioavailabilitas digoksin 

  Fenitoin, rifampisin Menurunkan kadar serum digoksin 

  Spironolakton Meningkatkan tingkat plasma digoksin 

7 Diuretik Loop 

(Furosemid) 

Asetosal 

NSAID 

Menurunkan efek furosemide 

Menurunkan efek diuretic furosemid 

4. Ketidaktepatan Pemilihan Obat 

Ketidaktepatan pemilihan obat dapat berupa ketidaktepatan obat 

berdasarkan guideline, ketidaktepatan obat karena adanya kontraindikasi terhadap 

kondisi pasien, obat yang tidak memiliki indikasi, kombinasi obat yang tidak 

tepat, duplikasi obat, tidak dilakukan pengobatan meskipun terdapat indikasi, dan 

terlalu banyak obat yang diresepkan untuk indikasi (PCNE, 2017).


