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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Gagal jantung merupakan penyakit yang paling tinggi prevalensinya, 

resiko berkembangnya gagal jantung adalah 20% di Amerika. Kejadian gagal 

jantung meningkat dengan adanya >650.000 kasus baru setiap tahunnya. 

Prevalensi secara eksponen terjadi pada pasien yang berumur lebih dari 40 

tahun (Yancy,et al., 2013). Penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian 

utama di dunia. Angka kematian meningkat bersamaan dengan pola hidup 

masyarakat dan kualitas hidup masyarakat (Mozzafarian, et al, 2013). 

Prevalensi gagal jantung di Indonesia menurut Riskesdas (2013) sebesar 0,3%, 

meningkat seiring dengan bertambahnya umur. 

Interaksi obat secara signifikan menunjukkan presentase lebih tinggi 

pada rawat inap dengan masa pengobatan yang lebih lama (Moura, et al, 

2009). Polifarmasi sering terjadi pada pasien gagal jantung. Insiden interaksi 

obat pada pasien gagal jantung  terjadi berkisar antara 13% untuk penggunaan 

dua obat yang diresepkan dan 82% untuk tujuh atau lebih obat yang 

diresepkan.  Secara umum, kombinasi obat yang banyak terjadi interaksi yang 

potensial terjadi selama rawat inap yaitu kombinasi obat antara diuretik 

pottasium sparing dan angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor atau 

angiotensin receptor blockers (ARB), kombinasi aspirin dan non-selektif β-

blocker pada pasien yang secara bersamaan diobati dengan agonis β2 

(Vonbach, et al, 2008) 

Interaksi obat terjadi ketika berubahnya efek dari satu obat dengan 

adanya kehadiran obat lain, seperti  jamu, makanan, minuman atau beberapa 

bahan kimia lingkungan. Hasil dari interaksi obat ada yang menguntungkan, 

beberapa ada yang berbahaya yang dapat menyebabkan peningkatan toksistas 

dan penurunan khasiat (Baxter, et al, 2008). Pasien gagal jantung kongestif 

biasanya memiliki penyakit penyerta yang membutuhkan berbagai macam 
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terapi pengobatan. Pemberian terapi pada pasien yang menggunakan lebih dari 

2 obat dapat menimbulkan interaksi farmakodinamik dan farmakokinetik yang 

merugikan (Yasin, et al., 2008). Menurut Rama, et al.(2012) tentang 

Assessment of Drug-Drug Interactions among Renal Failure Patients of 

Nephrology Ward in a South Indian Tertiary Care Hospital, menunjukkan 

bahwa 52 % obat kardiovaskuler  merupakan  kategori obat yang berpengaruh 

dan terlibat dalam interaksi obat. 

Hasil penelitian Sulistiyowatiningsih, et al.(2016) tentang Kajian 

Interaksi Obat Pada Pasien Gagal Jantung Dengan Gangguan Fungsi Ginjal Di 

Instalasi Rawat Inap RSUP DR. Sardjito Yogyakarta Periode 2009-2013, 

menunjukkan bahwa sebanyak 325 kasus penggunaan kombinasi obat 

berpotensi terhadap terjadinya interaksi farmakokinetik pada 21 kombinasi 

obat dan sebanyak 12 kombinasi obat berpotensi terhadap terjadinya potensi 

interaksi farmakodinamik. Potensi interaksi yang terjadi pada 35 pasien 

banyak terjadi  pada  furosemid dengan ACE inhibitor  (50%), pada 35 pasien 

pada  furosemid dengan aspirin (50%), dan pada 35 pasien furosemid dengan 

digoksin  (38,5%). Berdasarkan hasil penelitian Yasin, et al. (2008) tentang 

kajian interaksi obat pada pasien gagal jantung kongestif di RSUP DR. 

Sardjito Yogyakarta tahun 2005, bahwa jenis interaksi yang memiliki 

insidensi kejadian paling tinggi secara berurutan adalah furosemid dengan 

ACE inhibitor yang terjadi pada 84 pasien (76,36%), furosemid dengan 

asetosal pada 66 pasien (60%), dan ACE inhibitor dengan asetosal pada 57 

pasien (51,82%). Penelitian tentang interaksi obat pada pasien gagal jantung 

dilakukan pada tahun 2005 oleh Yasin, et al. dan penelitian tentang interaksi 

obat pada pasien gagal  jantung dengan gangguan fungsi ginjal dilakukan pada 

tahun 2009-2013 oleh Sulistiyowatiningsih, et al.  Oleh karena itu, diperlukan 

penelitian terbaru pada tahun 2016 tentang interaksi obat potensial pada pasien 

gagal jantung kongestif untuk mengetahui potensi interaksi farmakokinetik 

dan farmakodinamik di RSUD Sukoharjo. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah: 

Berapakah angka kejadian interaksi obat potensial pada pasien gagal jantung 

kongestif di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo tahun 

2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka kejadian interaksi 

obat potensial pada penatalaksanaan pasien gagal jantung kongestif di instalasi 

rawat inap RSUD Sukoharjo tahun 2016. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Definisi Gagal Jantung Kongestif 

Gagal jantung adalah sindrom kompleks klinis dari hasil gangguan 

jantung secara struktural atau fungsional yang mengganggu ventrikel untuk 

mengisi  atau mengalirkan darah ke seluruh organ. Akibatnya jantung gagal 

memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh (Alldredge, 

et al., 2013). Gagal jantung dapat terjadi akibat kelainan apapun yang 

mengurangi pengisian ventrikel (disfungsi diastolik) dan / atau  kontraktilitas 

miokardial (disfungsi sistolik). Penyebab disfungsi sistolik (penurunan  

kontraktilitas) karena penurunan massa otot (misalnya, infark miokard), 

kardiomiopati dilatasi, dan hipertrofi ventrikel. Penyebab disfungsi diastolik 

(pembatasan pengisian ventrikel) karena peningkatan kekakuan ventrikel, 

hipertrofi ventrikel, penyakit miokard infiltratif, iskemia miokard, mitral atau 

trikuspid stenosis katup, dan penyakit perikardial (misalnya, perikarditis dan 

tamponade perikardial) (Dipiro et al., 2015). 

Gagal jantung kongestif merupakan aktivitas kemoreseptor karotoid 

tubuh (carotoid body) meningkat dan dikaitkan dengan tipe pernapasan secara 

oscillatory (Cheyne-Stokes), peningkatan aktivitas simpatik syaraf dan 

peningkatan kejadian aritmia (Marcus, 2014). 
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a. Epidemiologi 

Gagal jantung adalah masalah kesehatan masyarakat yang epidemik di 

Amerika. Sekitar 5 juta orang Amerika mengalami gagal jantung dengan 

angka kasus kejadian 550.000 yang didiagnosis setiap tahunnya. Sebagian 

besar pasien gagal jantung adalah lansia, dengan kondisi komorbid ganda 

yang mempengaruhi morbiditas dan mortalitas. Kasus gagal jantung setiap 

tahun meningkat dua kali lipat dan hampir 10% terjadi pada orang berusia di 

atas 75 tahun.Gagal jantung lebih sering terjadi pada pria daripada pada 

wanita sampai usia 65 tahun. Hasil terbaru dari Framingham Heart Study 

menunjukkan bahwa kasus gagal jantung telah menurun kira-kira sepertiga 

pada wanita, sedangkan pada pria tidak berubah selama 40 tahun terakhir. 

Perbedaan kejadian gagal jantung pada pria dan wanita adalah jika pada pria  

karena infark miokardial (penurunan massa otot), sedangkan pada wanita 

karena hipertensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian gagal jantung 

meliputi usia, jenis kelamin, LVEF, fungsi ginjal, tekanan darah, etiologi 

gagal jantung, dan terapi obat atau alat (Dipiro et al., 2015). 

b. Patofisiologi 

Gagal jantung disebabkan karena gangguan pengisian ventrikel 

(disfungsi diastolik) dan atau kontraktilitas miokardial (disfungsi sistolik). 

Penyebab disfungsi sistolik adalah penurunan massa otot (infark miokardial), 

kardiomiopati, dan hipertrofi ventrikel. Hipertrofi ventrikel disebabkan 

karena tingginya tekanan darah atau tingginya volume darah. 

Penyebab disfungsi diastolik adalah peningkatan kekakuan ventrikel, 

hipertropi ventrikel, penyakit-penyakit perikardial. Penyebab utama yang 

paling umum gagal jantung adalah jantung iskemik, hipertensi atau keduanya. 

Senyawa yang mempengaruhi penyakit gagal jantung menjadi penyakit 

iskemik adalah senyawa neurohormon diantaranya angiotensin II, 

norepinefrin, aldosteron, peptida natriuretik, vasopresin arginin, dan sitokin 

proinflamasi, endothelin-1 (Sukandar, et al, 2008). Perbandingan stages gagal 

jantung dan klasifikasi gagal jantung dapat dilihat pada tabel. 1. 
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Tabel 1. Perbandingan stages gagal jantung dari ACCF/ AHA dan klasifikasi gagal 

jantung dari NYHA 

Stages Gagal Jantung dari ACCF/AHA Klasifikasi dari NYHA 

Level Deskripsi Kelas Deskripsi 

A Pasien yang beresiko tinggi terkena 

gagal jantung tanpa menunjukkan 

gejala gagal jantung. 

- - 

B Pasien yang mengalami gagal jantung 

secara struktural tetapi tidak 

menunjukkan gejala atau tanda gagal 

jantung. 

I Batasan untuk beraktivitas fisik tidak 

ada. Aktivitas fisik biasa tidak 

menyebabkan gagal jantung. 

C Pasien yang saat ini atau sebelumnya 

menderita penyakit jantung struktural 

dengan menunjukkan adanya gejala 

gagal jantung. 

I Batasan untuk beraktivitas fisik tidak 

ada. Aktivitas fisik biasa tidak 

menyebabkan gagal jantung. 

II Adanya keterbatasan aktivitas fisik. 

Dianjurkan untuk beraktivitas ringan 

dan banyak istirahat, karena aktivitas 

berat berakibat pada gejala gagal 

jantung. 

 

III Adanya keterbatasan aktivitas fisik. 

Dianjurkan untuk beraktivitas ringan 

dan banyak istirahat, karena aktivitas 

berat berakibat pada gejala gagal 

jantung. 

 

D Pasien gagal jantung yang 

membutuhkan perawatan khusus. 

IV Pasien tanpa gejala gagal jantung, 

atau adanya gejala HF tidak dapat 

melakukan aktivitas fisik apapun.  

(Yancy, et al, 2013) 

c. Manifesti Klinik 

Gejala utama yang timbul dari gagal jantung kongestif adalah sesak 

nafas dan menyebabkan intoleransi terhadap aktivitas fisik. Penderita gagal 

jantung kongestif ditandai dengan gejala paru berupa dyspnea, paroxysmal 

nocturnal dyspnea dan orthopnea. Gejala sistemik penderita gagal jantung 

kongestif ditandai dengan mual, muntah, asites, badan cepat lelah, lemah, 

oliguri, nokturi, dan edema perifer. Penderita gagal jantung kongestif juga 

timbul gejala susunan saraf seperti insomnia dan sakit kepala (Dipiro et al., 

2008). Tahapan sistem gagal jantung dapat dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 2. Tahapan sistem gagal jantung (American Heart Association (AHA)/ The 

American College of Cardiology (ACC) 

Perkembangan Gagal Jantung 

Stage A 

Pasien dengan resiko tinggi 

mengalami gagal jantung 

Contoh: Hipertensi, arteri koroner, diabetes, obesitas, 

sindrom metabolik 

Stage B 

Pasien jantung struktural tanpa 

gejala gagal jantung 

 

Contoh: Infark miokardial, hipertrofi ventrikel kiri, 

disfungsi sistolik ventrikular kiri 

Stage C 

Pasien jantung struktural dengan 

gejala sekarang atau sebelumnya 

Contoh: Disfungsi sistolik ventrikular kiri dan gejala 

dispnea seperti lelah dan retensi cairan. Stage C 

merupakan pasien yang sebelumnya sudah menerima 

terapi gejala gagal jantung. 

 

Stage D 

Pasien dengan gejala dan terapi 

maksimal 

Pasien dengan gejala terapi refraktori pada saat istirahat 

dan sudah mendapat terapi maksimal. Pasien pada stage 

ini membutuhkan penangan khusus. 

 

(Sukandar, et al, 2008). 

d. Terapi Gagal Jantung Kongestif 

Target terapi gagal jantung kongestif adalah meminimalisir hingga 

menghilangkan timbulnya gejala, meningkatkan kualitas hidup, mengurangi 

angka rawat inap, serta memperpanjang ketahanan. 

1) Terapi Farmakologi (Dipiro et al., 2015) 

a. Terapi Gagal Jantung Kongestif Pilihan Utama 

1. ACE Inhibitor 

ACE Inhibitor bekerja dengan menghambat angiotensin I menjadi 

angiotensin II oleh ACE Inhibitor, dan menurunkan angiotensin II dan 

aldosteron (Dipiro, et al, 2015). Efek dari dihambatnya ACE Inhibitor adanya 

perubahan yang signifikan yaitu terhadap aktivitas fisik, ukuran ventrikel kiri, 

penurunan tekanan pengisian ventrikel kiri, resistensi vaskuler sistemik, rata- 

rata tekanan arterial dan denyut jantung. 

ACE Inhibitor mampu menurunkan kombinasi resiko kematian dan 

menurunkan laju timbulnya reinfark. ACE Inhibitor dapat dikombinasi dengan 

hidralazin/isosorbid dinitrat sebagai vasodilator. ACE Inhibitor merupakan 



7 
 

 
 

obat yang efektif untuk pencegahan gagal jantung kongestif (Sukandar, et al, 

2008). 

2. Beta Bloker 

Efek penggunaan senyawa beta bloker yaitu perlambatan dari 

detrimental ventrikel remodeling yang disebabkan oleh stimulasi simpatik 

(Sukandar, et al, 2008). Pasien harus menerima β bloker meskipun gejalanya 

ringan atau terkontrol dengan baik dengan kombinasi terapi penghambat 

diuretik dan ACE I. Tetapi sebelum penggunaan β bloker dimulai, dosis ACE 

inhibitor harus dioptimalkan. Penambahan β bloker cenderung lebih 

menguntungkan daripada peningkatan dosis inhibitor ACE (Dipiro, et al, 

2015). Pengunaan terapi β bloker harus dibatasi pada penggunan kardeviol, 

metoprolol CR/XL, atau bisoprolol. 

3. Diuretik 

Terapi diuretik diperlukan bagi pasien yang menunjukkan gejala retensi 

cairan. Proses yang terjadi pada gagal jantung dapat menyebabkan terjadinya 

retensi natrium dan garam, yang berakibat pada kongesti pulmonari maupun 

sistemik. Terapi secara langsung tidak berpengaruh terhadap gagal jantung, 

maka terapi diuretik tidak wajib bagi pasien yang tidak menunjukkan gejala 

retensi cairan (Sukandar, et al, 2008). 

4. Digoksin 

Pemberian digoksin dapat dipertimbangkan pada tahap awal terapi 

untuk membantu mengontrol laju respon ventrikel pada pasien gagal jantung 

dan takiaritmia supraventrikuler. Pemberian digoksin harus dikombinasi 

dengan pemberian obat standar dalam terapi gagal jantung (ACE Inhibitor, β 

bloker, dan diuretik) pada pasien gagal jantung dengan gejala. Terapi digoksin 

sebaiknya diberikan setelah terapi β bloker, karena terdapat efek bradikardia 

dari digoksin yang dapat mempengaruhi penggunaan β bloker (Sukandar, et al, 

2008). 

 

 

b. Terapi Gagal Jantung Kongestif Lainnya 
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a) Antagonis aldosteron  

Aldosteron berperan penting dalam remodeling ventrikel, terutama 

menyebabkan kenaikan deposisi kolagen dan fibrosis jantung. Penggunaan 

antagonis aldosteron harus dengan pengawasan terhadap pasien lansia, pasien 

dengan angka EF (Ejection Fraction) yang rendah, dan pengontrolan terhadap 

fungsi ginjal dan konsentrasi kalium (Sukandar, et al, 2008). 

b) Angiotensin reseptor bloker (ARB) 

Angiotensin reseptor bloker seperti losartan, kandesartan, valsartan 

bekerja dengan memblok reseptor angiotensin II, mencegah efek yang dapat 

ditimbulkan angiotensin II. Pada pasien intoleransi ACE, penggunaan ARB 

dapat menjadi alternatif yang aman dan efektif. Namun pengunaan ARB dapat 

menyebabkan munculnya angioderma. Penggunaan ARB untuk pasien gagal 

jantung harus dimonitoring, terlebih dahulu perlu dilakukan optimasi terhadap 

terapi ACE inhibotor dan Beta Bloker (Sukandar, et al, 2008). 

c) Nitrat dan Hidralazin 

Senyawa nitrat (Isosorbid Dinitrat) dan hidralazin dikombinasikan 

dalam terapi gagal jantung. Hidralazin mempunyai kemampuan untuk 

mereduksi sistemik vaskuler resistensi (SVR) dan meningkatkan kardiak 

output. Sedangkan nitrat berperan dalam pencegahan pertambahan keparahan 

gagal jantung (Sukandar, et al, 2008). 

d) Obat Inotropik 

Obat-obat inotropik dapat meningkatkan kontraksi otot jantung dan 

curah jantung. Contohnya yaitu dobutamin, amrinon dan milrinon, dan 

dopamin. Dobutamin dapat meningkatkan indeks kardiak serta peningkatan 

denyut jantung. Milrinon dapat dipertimbangkan pada pasien yang diterapi 

dengan beta bloker secara kronik karena efek intropik positif tidak 

mempengaruhi stimulasi reseptor β. Pengunaan dopamin harus dihindari pada 

pasien gagal jantung tingkat lanjut, namun dopamin dapat menjadi pengganti 

dobutamin dan milrinon jika pasien terjadi syok jantung dan pada pasien yang 

mengalami permasalahan pada pengeluaran urin (Sukandar, et al, 2008). 
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e) Vasodilator 

Vasodilator dapat menurunkan beban jantung sebelum kontraksi dan 

menghasilkan peningkatan curah jantung. Vasodilator bekerja sebagai 

pereduksi preload dengan meningkatkan kapasitas vena, mengurangi gejala 

kongesti pulmonari (Sukandar, et al, 2008). 

f) Nitroprusida 

Natrium nitroprusida merupakan vasodilator kuat dengan sifat-sifat 

venodilator kurang kuat yang bekerja pada otot pembuluh darah arteri untuk 

meningkatkan indeks kardiak dan menurunkan tekanan vena (Sukandar, et al, 

2008). 

g) Nitrogliserin 

Nitrogliserin merupakan vasodilator kuat yang efektif untuk terapi 

gagal jantung pada keadaan infark miokard akut. Umumnya nitrogliserin 

digunakan untuk pasien dengan curah jantung yang rendah (Sukandar, et al, 

2008). 

2. Interaksi Obat 

a. Definisi 

Interaksi obat adalah salah satu faktor yang mempengaruhi respon 

tubuh terhadap penggunaan obat yang diberikan secara bersamaan. Interaksi 

obat terjadi ketika efek obat berubah ketika disertai dengan adanya obat lain, 

jamu, makanan, minuman, atau bahan kimia lain. Interaksi obat dapat 

menyebabkan peningkatan toksisitas obat dan menurunkan efektivitas obat. 

Khasiat obat akan berkurang jika terjadi interaksi yang merugikan dan 

berbahaya di dalam tubuh. Interaksi obat ada yang merugikan dan 

menguntungkan. Contoh interaksi obat yang menguntungkan seperti resep obat 

antihipertensi dan diuretik yang disengaja untuk mendapatkan efek 

antihipertensi yang mungkin tidak dapat diperoleh dengan satu obat saja. 

Mekanisme obat yang merugikan dan menguntungkan sering kali mirip. 

Pengobatan rawat inap memungkinkan terjadinya interaksi obat karena 

semakin banyak obat-obatan yang dipakai pasien (Baxter, 2008). 
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Mekanisme interaksi obat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu, interaksi 

farmakokinetik, interaksi farmakodinamik, dan interaksi farmasetik. 

Berdasarkan tingkat keparahan interaksi obat yaitu mayor, moderate, dan 

minor (Snyder, et al, 2012). 

b. Tipe interaksi obat berdasarkan mekanisme 

1) Interaksi farmasetik (inkompabilitas) 

Interaksi farmasetik (inkompabilitas) terjadi secara langsung dan 

terjadi secara fisik atau kimiawi. Efek yang timbul bila terjadi interaksi secara 

farmasetik adalah terjadinya perubahan warna, adanya pengendapan 

(presipitasi), perubahan warna zat. Hal ini mengakibatkan zat aktif obat hilang 

atau menjadi tidak aktif. Contoh terjadinya presipitasi pada fenitoin dengan 

larutan dextrosa 5% (Gitawati, 2008). 

2) Interaksi farmakokinetika 

Interaksi farmakokinetika dapat berpengaruh pada proses 

penyerapan obat di dalam tubuh diantaranya absorpsi, distribusi, metabolisme, 

dan ekskresi (ADME) (Baxter, 2008). Hal tersebut dapat mempengaruhi 

peningkatan atau penurunan kadar plasma obat. Interaksi farmakokinetika 

terjadi akibat adanya perbedaan sifat fisikokimia. Contohnya interaksi 

aztemizole tidak memiliki antihistamin non-sedatif lainnya. Interaksi pada 

proses absorpsi terjadi ketika senyawa yang tidak larut sebelum di absorpsi, 

terjadi perubahan pH, dan efek makanan dengan obat. Interaksi pada proses 

distribusi dapat mempengaruhi bioavaibilitas obat (Gitawati, 2008). Interaksi 

pada proses metabolisme berupa inhibisi (penghambatan) metabolisme, induksi 

metabolisme, dan aliran darah hepatik terjadi perubahan (Ito, et al, 1998). 

Interaksi pada proses ekskresi akan berpengaruh pada perubahan klirens ginjal 

(Gitawati,2008). 

3) Interaksi farmakodinamik 

Interaksi farmakodinamik merupakan interaksi obat yang bekerja 

pada sistem reseptor yang sama yang mengakibatkan terjadinya efek aditif 

(penggantian efek satu/lebih obat), sinergisme atau efek antagonisme. Contoh 

interaksi farmakodinamik yaitu interaksi β-bloker dengan agonis-β₂ pada 
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pasien asma yang bekerja pada reseptor. Interaksi antara β-bloker dengan 

verapamil dapat meningkatkan resiko gagal jantung dan bradikardi 

(Gitawati,2008). 

c. Interaksi obat gagal jantung kongestif 

Interaksi obat pada gagal jantung dapat terjadi pada obat golongan 

antiplatelet (aspirin), ACE Inhibitor (captopril), Calcium Channel Blocker, 

diuretik dan inotropik positif (digoksin), antikoagulan (warfarin). Pola interaski 

obat gagal jantung kongestif yang potensial terjadi dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Pola interaksi obat gagal jantung kongestif yang potensial terjadi 

Keterangan: FK = Farmakokinetika; FD = Farmakodinamika; TD = Tidak diketahui mekanisme. 

(Sulistyowatiningsih, et al, 2016) 

 

Obat A Obat B 

Pola interaksi 

Efek 
FK FD TD 

Furosemid Aspirin 

Captopril 

Digoksin 

Warfarin 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

- Efek furosemid turun 

Hipotensi 

Gangguan elektrolit 

Efek antikoagulan warfarin meningkat 

Aspirin Captopril 

Spironolakton 

Bisoprol 

Warfarin 

 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

- Vasodilator dan hipotensi ACE I 

Ekskresi natrium turun 

Efek hipotensi beta bloker turun 

Efek antikoagulan warfarin meningkat 

Captopril Spironolakton 

Digoksin 

Allopurinol 

 

√  

- 

 

√ 

√ 

Kadar serum kalium naik 

Serum digoksin meningkat 

Efek hipersensitivitas meningkat 

Digoksin 

 

Warfarin 

Spironolakton 

Alprazolam 

Allopurinol 

Simvastatin 

Spironolakton 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

- 

 

- 

- 

 

- 

Peningkatan digoksin 

Serum digoksin meningkat 

Efek antikoagulan warfarin meningkat 

Peningkatan efek pendarahan 

Efek hipoprotrimbinemik warfarin 

turun 

Spironolakton Lisinopril √ - - Kadar serum kalium naik 



12 
 

 
 

E. Keterangan Empiris 

Penelitian pada pengobatan gagal jantung yang telah dilakukan oleh 

Yasin, et al (2008) di RSUP DR. Sardjito bahwa sebanyak 57 pasien memiliki 

insidensi kejadian interaksi obat paling tinggi adalah interaksi furosemid 

dengan ACE inhibitor yang terjadi pada 84 pasien (76,36%), furosemid 

dengan asetosal pada 66 pasien (60%), dan ACE inhibitor. Didukung dengan 

penelitian Sulistiyowatiningsih, et al pada tahun 2016 sebanyak 325 kasus 

penggunaan kombinasi obat berpotensi terhadap terjadinya interaksi 

farmakokinetik pada 21 kombinasi obat dan sebanyak 12 kombinasi obat 

berpotensi terhadap terjadinya potensi interaksi farmakodinamik. Potensi 

interaksi yang terjadi pada 35 pasien banyak terjadi  pada  furosemid dengan 

ACE inhibitor  (50%), pada 35 pasien pada  furosemid dengan aspirin (50%), 

dan pada 35 pasien furosemid dengan digoksin (38,5%). 

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data insidensi kejadian 

interaksi obat potensial pada pasien gagal jantung kongestif di Instalasi rawat 

inap RSUD Sukoharjo tahun 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


