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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Dewasa ini pelayanan kefarmasian telah bergeser dari drug oriented ke 

patient oriented (pharmaceutical care). Peran parmasis dalam pharmaceutical care 

adalah memaksimalkan optimasi hasil terapi pada pasien dengan mengeliminasi atau 

menghilangkan Drug Related Problem (DRP). Salah satu dari DRP adalah interaksi 

obat yaitu Drug Related Problems (DRPs) yang diakibatkan oleh interaksi antara 

obat dengan obat atau obat dengan makanan (Cipolle et al., 1998). 

Interaksi obat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi respon tubuh 

terhadap pengobatan. Interaksi obat dianggap penting secara klinis jika berakibat 

meningkatkan toksisitas dan atau mengurangi efektifitas obat yang berinteraksi 

sehingga terjadi perubahan pada efek terapi (Ganiswarna,  1995). 

Suatu survei yang dilakukan pada tahun 1977 mengenai polifarmasi pada 

penderita yang dirawat di rumah sakit, pasien yang mendapat 0-5 macam obat 

mengalami interaksi obat 3,5% dan pasien yang mendapat 16-20 macam obat 

mengalami 54% interaksi obat. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi obat 

merupakan masalah yang penting dalam pelayanan kesehatan (Ganiswarna, 1995). 

Suatu terapi pengobatan yang baik dan benar akan sangat menguntungkan 

bagi pasien terutama dari segi kualitas hidup pasien. Oleh karena itu untuk 

memperoleh terapi yang optimal salah satu caranya adalah dengan mengidentifikasi, 

mencegah mengurangi atau menghilangkan drug related problem yang dapat 

mempengaruhi kebarhasilan terapi, salah satunya dengan interaksi obat. 
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Jenis penyakit gagal jantung yang paling tinggi prevalensinya adalah 

Congestive Heart Failure atau gagal jantung kongestif. Di Eropa, tiap tahun terjadi 

1,3 kasus per 1000 penduduk yang berusia 25 tahun. Kasus ini meningkat 11,6%  

pada manula dengan usia 85 tahun ke atas. Gagal jantung merupakan salah satu 

penyebab kematian dan ketidakmampuan bekerja yang paling umum diberbagai 

Negara industri dan merupakan sindrom yang paling umum dalam praktek klinik. 

Menurut American Heart Association, di Amerika Serikat lebih dari 4,6 juta pasien 

yang menderita penyakit ini, dan menjadi penyebab kematian beberapa ratus ribu 

pasien setiap tahunnya. Seiring dengan perubahan pola hidup dan peningkatan 

kesejahteraan, diperkirakan angka terjadinya akan terus meningkat (Gilman,  2008). 

Diagnosis gagal jantung memiliki resiko kematian yang sebanding dengan 

berbagai penyakit ganas utama lainnya. Hanya 35% pasien yang baru didiagnosis 

gagal jantung yang dapat bertahan hidup rata-rata sampai 5 tahun. Rumah Sakit 

Cipto Mangunkusumo Jakarta, tahun 2006 terdapat 3,23 persen kasus gagal jantung 

dari total 11.711 pasien (Gilman, 2008).  

Pasien gagal jantung kongestif biasanya menderita penyakit penyerta yang 

lain sehingga membutuhkan berbagai macam obat dalam terapinya. Pemberian obat 

yang bermacam-macam tanpa dipertimbangkan dengan baik dapat merugikan pasien 

karena dapat mengakibatkan terjadinya perubahan efek terapi (Yasin et al., 2005). 

Oleh karena itu adanya interaksi obat harus diperhatikan sehingga dapat 

dikurangi jumlah dan keparahannya termasuk interaksi obat yang terjadi pada pasien 

rawat inap gagal jantung kongestif. Hal inilah yang mendukung diadakannya 

penelitian pada pasien gagal jantung kongestif. Penelitian mengenai interaksi obat ini 
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dilakukan pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta, karena untuk penatalaksanaan terapi 

gagal jantung kejadian gagal jantung menempati urutan ke tujuh dari sepuluh besar 

peringkat penyakit yang diderita pasien di rumah sakit tersebut pada periode tahun 

2008. Selain itu RSUD Dr. Moewardi Surakarta merupakan rumah sakit tipe A yang 

mempunyai lokasi strategis karena dekat dengan pemukiman penduduk serta 

mempunyai jangkauan luas hingga pelosok desa sehingga menjadi tempat rujukan 

tertinggi untuk daerah Surakarta pada khususnya dan di luar Surakarta pada 

umumnya. Rujukan yang diberikan adalah pelayanan medis, rujukan pengetahuan, 

maupun keterampilan medis dan non medis.    

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian ini adalah seberapa besarkah insidensi 

terjadinya interaksi obat secara teoritik yang potensial terjadi pada pasien gagal 

jantung kongestif di instalasi rawat inap RSUD Dr. Moewardi Periode Januari – 

Desember 2008 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar insidensi 

terjadinya interaksi obat secara teoritik yang potensial terjadi pada pasien gagal 

jantung kongestif di instalasi rawat inap RSUD Dr. Moewardi Surakarta Periode 

Januari – Desember 2008. 

 

 

D. Tinjauan Pustaka 
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1. Gagal Jantung Kongestif  

a. Definisi 

Gagal jantung kongestif adalah suatu kejadian dimana jantung tidak dapat 

memompa darah yang mencukupi untuk kebutuhan tubuh (Mycek et al., 2001). 

Gagal jantung kongestif muncul ketika jantung gagal untuk menyediakan aliran 

darah yang mencukupi untuk jaringan sehingga kebutuhan oksigen dan nutrisi 

jaringan tidak terpenuhi (Hudson et al., 2003). 

Penggunaan istilah gagal jantung beragam dipakai, seperti payah jantung, 

gagal jantung kongestif, dekompensasi kordis, gagal jantung, dan lainnya. Yang 

terbaru adalah tidak disebut Gagal jantung kongestif karena sering kali tanda 

kongestif tidak tampak atau tersembunyi. 

b. Patofisiologi 

Gagal jantung terjadi ketika jantung tidak mampu memompa darah pada 

jumlah yang dibutuhkan untuk metabolisme yang normal. Pada tahap awal gagal 

jantung, kerja pompa jantung dirawat oleh mekanisme kompensasi seperti 

menaikkan pengisian ventrikel (increase preload). 

Beberapa istilah dalam gagal jantung yaitu kegagalan akut dan kronis, gagal 

jantung kanan dan kiri, kegagalan output rendah dan tinggi, gagal jantung depan dan 

belakang (Amir, 2007). 

1) Kegagalan akut dan kronis 

Gambaran klinis gagal jantung terpengaruh pada kecepatan dimana 

perubahan patologi yang mendasarinya terjadi. Misalnya kegagalan berat yang akut 

dapat terjadi dalam beberapa menit infark miokard akut. Khasnya, penderita 
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mengeluh tiba-tiba nafasnya menjadi sesak sekali dan terdapat edema pulmo yang 

hebat (Amir, 2007). 

2) Kegagalan jantung kanan dan kiri 

Adanya hubungan anatomic antara ventrikel kanan dan kiri, kegagalan 

ventrikel akan diikuti kegagalan ventrikel yang lainnya. Akibat langsung dari gagal 

jantung kiri adalah kongesti dan edema pulmo. Sebaliknya gagal jantung kanan 

berakibat kongesti sistem vena, naiknya tekanan vena jugularis dan pembesaran hati 

(Amir, 2007). 

3) Kegagalan output rendah dan tinggi 

Pada sebagian besar penderita dengan gagal jantung, isi sekuncup jantung 

(cardiac output) gagal meningkat, atau bahkan menurun selama ada kegiatan fisik 

dan dalam istirahat. Keadaan ini merupakan kegagalan output rendah. Beberapa 

penderita menunjukkan pulmo yang kongestif dan edema sewaktu total output 

jantung dan pengeluaran dari ventrikel kiri normal atau bahkan meningkat. Keadaan 

ini disebut kegagalan output tinggi. 

4) Gagal jantung sistolik dan diastolik 

Gagal jantung sistolik adalah ketidakmampuan kontraksi jantung memompa 

sehingga curah jantung menurun menyebabkan kelemahan, kemampuan aktivitas 

fisik menurun dan gejala hipoperfusi lainnya. Gagal jantung diastolik adalah 

gangguan relaksasi dan gangguan pengisian ventrikel. Gagal jantung diastolik 

didefinisikan sebagai gagal jantung dengan fraksi ejeksi lebih dari 50% (Amir, 

2007). 

5) Gagal jantung depan dan belakang 
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6) Konsep gagal jantung belakang menyatakan bahwa pada gagal jantung,  

satu atau ventrikel lainnya gagal mengeluarkan isinya atau gagal terisi secara normal. 

Menurut konsep ini, retensi garam dan air adalah konsekuensi dari penurunan perfusi 

ginjal dan reabsorbsi natrium tubuler proksimalis dan distalis yang berlebihan 

melalui aktivasi sistem renin angiotensin aldosteron (RAA). 

Table I.  Perbandingan Klasifikasi Gagal Jantung menurut ACC/AHA vs 

NYHA (Anonim, 2006) 
 

Tahap ACC/AHA Kelas Fungsional NYHA 

Tahap Deskripsi Kelas Deskripsi 

A 

Pasien mempunyai resiko 

tinggi terhadap perkem-

bangan gagal jantung tetapi 

tidak menunjukkan struktur 

abnormal dari jantung 

- .----- 

B 

Pesien yang telah 

mengalami penyakit jantung 

struktural, yang 

menyebabkan gangguan 

jantung tapi belum pernah 

menunjukan tanda-tanda 

atau gejala gagal jantung 

I 

(Ringan) 

Tidak ada batasan aktivitas 

fisik. Aktivitas fisik biasa 

tidak menyebabkan rasa 

lelah, palpitasi atau sesak 

nafas yang tidak semestinya 

C 

Pasien yang memiliki atau 

sebelumnya pernah 

memiliki gejala-gejala gagal 

jantung, yang disebabkan 

penyakit struktural 

II dan III 

(Sedang) 

Ditandai keterbatasan akti-

vitas fisik. Nyaman saat ber-

istirahat, tapi aktivitas yang 

lebih sedikit dari biasanya 

mengakibatkan rasa lelah, 

palpitasi atau sesak nafas. 

D 

Pasien dengan penyakit 

jantung struktural tingkat 

lanjut dan gejala-gejala 

jantung pada istirahat, 

walaupun telah diberi terapi 

medis maksimal dan 

membutuhkan intervensi 

khusus. 

IV 

(Parah) 

Tidak dapat melakukan 

aktivitas fisik dengan 

nyaman. Gejala insufisiensi 

kardiak pada istirahat. Jika 

aktivitas fisik dilakukan 

ketidaknyamanan bertambah. 
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c. Manifestasi Klinik 

Gejala gagal jantung yang menahun dapat dihubungkan dengan pengurangan 

curah jantung atau kongesti vena sistemik dan atau pulmonaris (Chung, 1995). 

1) Dipsnea 

Gejala subyektif pendeknya nafas atau sulitnya pernafasan yang biasanya 

merupakan gejala awal dari gagal jantung. Dipsnea mula-mula hanya timbul pada 

saat beraktifitas, karena gagal jantung kongestif memburuk, maka biasa dialami saat 

istirahat (Chung, 1995). 

2) Kongesti vena sistemik dan endema 

Retensi cairan oleh ginjal merupakan mekanisme kompensasi pada gagal 

jantung. Hal ini akan menyebabkan naiknya pengembalian vena, naiknya pengisian 

ventrikel sebelumnya dan volume yang berlebihan dari ventrikel (Chung, 1995). 

3) Kelelahan, kelemahan 

Gejala yang lazim pada gagal jantung yaitu manifestasi pengurangan curah 

jantung sehingga pengangkutan oksigen yang tidak adekuat terhadap rangka (Chung, 

1995).  

4) Proteinuria 

Gagal jantung merupakan penyebab yang umum dari gagal ginjal “prerenal” 

protein uria sering ditemukan. Gejala non-spesifik terlihat pada gagal jantung yang 

lanjut yaitu mual, malas, pusing, dan sulit tidur. Semua ini merupakan gambaran 

kongestif pada vena yang besar dari usus dan mengurangi aliran darah otak (Chung, 

1995). 

 

5) Dipsnea nokturna paroksimal 
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Kesulitan bernafas beberapa jam setelah mengambil posisi berbaring. 

Dipsnea nokturna paroksimal khas timbul pada pasien edema perifer dan karena 

peningkatan kongesti paru yang menyertai mobilisasi bertingkat cairan edema 

perifer, bila tungkai ditinggikan (Chung, 1995). 

6) Ortopnea 

Menggambarkan kesulitan bernafas setelah dalam beberapa menit 

mengambil posisi berbaring. Dengan berbaring ada pengurangan pengupilan perifer 

dan peningkatan hasilnya dalam volum darah sentral pada gagal jantung kongestif, 

keadaan ini dapat meningkatkan pengisian tekanan ventrikel kiri dan pemberian 

kongesti baru (Chung, 1995).  

7) Batuk 

Batuk disebabkan oleh edema batang bronkus atau tekanan pada batang 

bronkus oleh atrium kiri terdistensi.  

8) Nokturia 

Retensi garam dan air yang timbul dalam gagal jantung kongestif 

menyebabkan pengurangan produksi urin. 

9) Anoreksia 

Kehilangan nafsu makan dan penurunan berat badan maupun gejala 

gastrointestinalis lainnya seperti mual, muntah, dan nyeri abdomen (Chung, 1995). 

d. Penatalaksanaan Terapi 

Tujuan terapi gagal jantung kongestif adalah untuk meredakan gejala, 

menunda perkembangan penyakit, mengurangi perawatan di RS dan tingkat 

mortalitas (Hudson et al., 2003). 

Tindakan dan pengobatan pada gagal jantung ditunjukkan pada 5 aspek 

(Ganiswarna, 2005). 
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1) Mengurangi beban kerja jantung 

2) Memperkuat kontraktilitas miokard 

3) Mengurangi kelebihan garam dan cairan 

4) Melakukan tindakan dan pengobatan khusus terhadap penyebab 

5) Faktor-faktor pencetus kelainan yang mendasari. 

Pendekatan terapi pada gagal jantung dapat berupa terapi tanpa obat-obatan, 

pemakaian obat-obatan, pemakaian alat dan tindakan bedah. 

1) Pendekatan terapi tanpa obat (terapi non farmakologi) 

a) Edukasi mengenal gagal jantung, penyebab dan bagaimana mengenal serta upaya 

bila timbul keluhan dan dasar pengobatan 

b) Istirahat, olahraga, aktivitas sehari-hari, edukasi aktivitas seksual, serta 

rehabilitasi 

c) Edukasi pola diet, control asupan garam, air dan kebiasaan alcohol 

d) Monitoring berat badan, hati-hati dengan kenaikan berat badan secara tiba-tiba 

e) Mengurangi berat badan pada obesitas 

f) Hentikan kebiasaan merokok 

g) Konseling mengenai obat. 

2) Pemakaian obat-obatan (terapi farmakologi) 

Terdapat 3 obat yang menunjukkan efektifitas klinik dalam mengurangi 

gejala insufisiensi jantung tapi tidak mengembalikan kondisi patologik yang asli 

(Ganiswarna, 1995). Tiga golongan tersebut adalah : 

a) Vasodilator 

Vasodilator dapat menurunkan secara selektif beban jantung sebelum 

kontraksi, sesudah kontraksi atau keduanya (vasodilator yang seimbang). 
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(1) Vasodilator Parental hendaknya diberikan kepada pasien dengan kegagalan 

jantung berat atau tidak dapat diminum obat-obatan oral misalnya pada pasien 

setelah operasi. 

(a) Nitrogliserin adalah vasodilator kuat dengan pengaruh pada vena dan pengaruh 

yang kuat pada jaringan pembuluh darah arteri. Penumpukan vena paru dan 

sistemik dipulihkan melalui efek tersebut. Obat ini juga merupakan vasodilator 

koroner yang efektif sehingga merupakan vasodilator yang lebih disukai untuk 

terapi kegagalan jantung pada keadaan infark miokard akut atau angina tak 

stabil. 

(b) Natrium nitropusida adalah vasodilator kuat dengan sifat-sifat venodilator kurang 

kuat. Efeknya yang menonjol adalah mengurangi beban jantung setelah kontraksi 

dan ini terutama efektif untuk pasien kegagalan jantung yang menderita 

hipertensi atau reguitasi katub berat (Kelly dan Fry, 1995). 

(2) Vasodilator Oral 

(a) Penghambat ACE 

Mengeblok sistem renin angiotensin aldosteron dengan menghambat 

perubahan angiotensin I menjadi angiotensin II, memproduksi vasodilator dengan 

membatasi angiotensin II, menginduksi vasokonstriksi dan menurunkan retensi 

sodium dengan mengurangi sekresi aldosteron (Massie dan Amidon, 2002). Obat 

yang serba guna tersebut  menurunkan tahanan perifer sehingga menurunkan 

afterload, menurunkan resistensi air dan garam (dengan menurunkan sekresi 

aldosteron) dan dengan jalan menurunkan preload (Katzung, 1992).  

(b) Angiotensin reseptor bloker (ARB) 
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Merupakan pendekatan lain untuk menghambat system RAA adalah yang 

akan mengeblok atau menurunkan sebagian besar efek sistem. Namun demikian agen 

ini tidak menunjukkan efek penghambat ACE  pada jalur potensial lain yang 

memproduksi peningkatan bradikinin, prostaglandin dan nitrit oksida dalam jantung 

pembuluh darah dan jaringan lain. Karena itu, ARB dapat dipertimbangkan sebagai 

alternatif pendapat ACE pada pasien yang tidak dapat menerima pendapat ACE 

(Massie dan Amidon, 2002). Contoh obat pada golongan ARB yang digunakan 

dalam terapi gagal adalah losartan, valsartan, dan kondensartan. Ketiga obat tersebut 

tidak memiliki interaksi yang berarti dengan obat-obat lain (Stokley, 1996). 

(c) Beta-Bloker 

Untuk terapi kegagalan jantung bersifat kontroversial namun dapat efek-efek 

yang merugikan dari katekolamin pada jantung yang mengalami kegagalan termasuk 

menekan reseptor beta pada otot jantung situasi kegagalan jantung (Kelly dan Fry, 

1995). Beta bloker digunakan pada pasien gagal jantung stabil ringan, sedang atuau 

berat (Massie dan Amidon, 2002). Obat ini digunakan untuk terapi gagal jantung 

adalah karvedilol, bisoprolol dan metoprolol  succinate (Hunt et al., 2005). 

(d) Antagonis kanal kalsium 

Secara langsung menyebabkan relaksasi otot polos pembuluh darah dan 

penghambat pemasukan kalsium kedalam sel otot jantung. Kegunaan pokok obat ini 

dalam terapi gagal jantung adalah berasal dari pengurangan iskemia pada pasien 

dengan penyakit jantung koroner yang mendasari. Semua antagonis kalsium 

mempunyai sifat inotropik negatif sehingga digunakan secara berhati-hati pada 

pasien dengan difungsi ventrikal kiri (Kelly dan Fry, 1995). Obat-obat golongan 

tersebut sebaiknya dihindari kecuali untuk dipakai dalam terapi hipertensi dan angina 
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dan untuk indikasi tersebut hanya amlodipin yang boleh digunakan pada pasien gagal 

jantung (Hunt et al., 2005) 

(e) Nitrat 

Terutama berkhasiat venodilator dan oleh karena ini bermanfaat untuk 

menyembuhkan gejala-gejala penumpukan vena dan paru-paru. Obat-obat golongan 

ini mengurangi iskemia otot dengan menetralkan tekanan pengisian ventrikel dan 

dengan melebarkan arteri koroner secara langsung (Kelly dan Fry, 1995). Contoh 

obat golongan ini adalah Isosorbit mono nitrat (ISMN) dan dinitrat (ISND). 

(f) Hidralazin 

Hidralazin adalah obat yang murni mengurangi beban jantung setelah 

konstraksi yang bekerja langsung pada otot polos arteri untuk menimbulkan 

vasodilatasi. Hidralazin terutama berguna dalam pengobatan reguitasi mitral kronis 

dan insufisiensi aorta (Kelly dan Fry, 1995). Hidralazin oral merupakan dilator 

arterioral poten dan meningkatkan output kardiak pada pasien gagal jantung 

kongestif (Massie dan Amidon, 2002). 

b) Diuretik 

Diuretik merupakan cara yang paling efektif meredakan gejala pada pasien 

dengan gagal jantung yang kongestif sedang sampai berat. Tujuan dari pemberian 

diuretik adalah mengurangi gejala retensi cairan yaitu meningkatkan tekanan vena 

jugularis atau edema ataupun keduanya. Diuretik menghilangkan retensi natrium 

pada CHF dengan menghambat reabsorbsi natrium atau klorida pada sisi spesifik di 

tubulus ginjal. Bumetamid, furosemid, dan torsemid bekerja pada tubulusdistal ginjal 

(Hunt et al., 2005). 
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Pasien dengan gagal jantung yang lebih berat sebaiknya diterapi dengan 

salah satu loop diuretik, obat-obat ini memiliki onset cepat dan durasi aksinya yang 

cukup singkat. Manfaat dari terapi diuretik yaitu dapat mengurang edema pulmo dan 

perifer dalam beberapa hari bahkan jam. Diuretik merupakan satu-satunya obat yang 

dapat mengontrol retensi cairan pada gagal jantung (Hunt et al., 2005). 

c) Obat-obat Inotropik 

Obat-obat inotropik positif meningkatkan kontraksi otot jantung dan 

meningkatkan curah jantung. Meskipun obat-obat ini bekerja melalui mekanisme 

yang berbeda, dalam tiap kasus kerja inotropik adalah akibat penigkatan konsentrasi 

kalsium sitoplasma yang memicu kontraksi otot jantung (Mycek et al., 2001). 

1) Digitalis  

Obat golongan digitalis ini memiliki berbagi mekanisme kerja sebagi berikut  

(a) Pengaturan konsentrasi kalsium sitosol 

Terjadi hambatan pada aktivitas pompa proton. Hal ini menimbulkan 

peningkatan konsentrasi natrium intra sel, yang menyebabkan kadar kalsium intra sel 

yang meningkat menyebabkan peningkatan kekuatan kontraksi sistolik. 

(b) Peningkatan kontraktilitas otot jantung 

Pemberian glikosida digitalis meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung 

menyebabkan penurunan volume distribusi aksi, jadi meningkatkan efisiensi 

kontraksi. Efek-efek ini menyebabkan reduksi kecepatan jantung dan kebutuhan 

oksigen otot jantung berhenti (berkurang) (Mycek et al., 2001). 

Terapi digoksin merupakan indikasi pada pasien dengan disfungsi sistolik 

ventrikel kiri yang hebat setelah terapi diuretic dan vasodilator. Digoksin tidak 

diindikasikan pad pasien dengan gagal jantung sebelah kanan atau diastolik. Obat 
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yang termasuk dengan golongan ini adalah digoksin dan digitoksin. Glikosida 

jantung mempengaruhi semua jaringan yang dapat dirangsang, termasuk otot polos 

dan susunan saraf pusat. Mekanisme efek ini  belum diselidiki secara menyeluruh 

tetapi mungkin melibatkan hambatan Na
+ 

 K
+
 -ATPase di dalam jaringan ini 

(Katzung, 1992). 

Adanya interaksi obat denga preparat digitalis dapat menyebabkan toksisitas 

digitalis. Banyak dari diuretik kuat seperti furesemid dan hidroklortiazid 

memperberat kehilangan kalium dari tubuh sehingga meningkatkan efek preparat 

digitalis sehingga terjadilah toksisitas (Kee, 1996). 

2) Agonis β- adrenergic 

Stimuli β- adrenergic memperbaiki kemampuan jantung dengan efek 

inotropik spesifik dalam fase dilatasi. Hal ini menyebabkan masuknya ion kalsium ke 

dalam sel miokard meningkat, sehingga dapat meningkatkan kontraksi. Contoh obat 

ini adalah dopamine dan dobutamin (Mycek et al., 2001). 

3) Inhibitor fosfodiesterase 

Inhibitor fosfodiesterase memacu konsentrasi intrasel siklik –AMP. Ini 

menyebabkan peningkatan kalsium intrasel dan kontraktilitas jantung. Obat  yang 

termasuk dalam golongan inhibitor fosfodiesterase adalah amrinon dan mirinon 

(Mycek et al., 2001). 

3)  Antagonis aldosteron 

Antagonis aldosteron termasuk spironolakton dan inhibitor konduktan 

natrium diktus kolektifus (triamteren dan amilorid). Obat-obat ini sangat kurang 

efektif bila digunakan sendiri tanpa kombinasi dengan obat lain untuk 
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penatalaksanaan pada gagal jantung. Meskipun demikian, bila digunakan kombinasi 

dengan Tiazid atau diuretika Ansa Henle, obat-obat golongan ini efektif dalam 

mempertahankan kadar kalium yang normal dalam serum (Kelly dan Fry, 1995). 

Spironolakton merupakan inhibitor spesifik aldosteron yang sering meningkat pada 

gagal jantung kongestif dan mempunyai efek penting pada retensi potassium. 

Triamteren dan Amilorid bereaksi pada tubulus distal dalam mengurangi sekresi 

potassium (Massie dan Amidon, 2000).  

e. Algoritma Terapi 

Algoritma penatalaksanaan gagal jatung menurut ACC/AHA pratice 

Guidelines 2005 berdasarkan stage dapat dilihat pada gambar 1. Pasien stage A 

belum mengalami gagal jantung dan tidak memiliki penyakit jantung struktural, 

namun beresiko tinggi mengalami gagal jantung. Pasien stage B memiliki penyakit 

jantung struktural yang mendasari namun belum mengalami gagal jantung serta 

belum ada tanda dan gejala gagal jantung. Pasien stage C sudah mengalami gagal 

jantung dilihat dari adanya penyakit jantung struktural serta tanda dan gejala gagal 

jantung. Pasien stage D merupakan perkembangan dari stage C yang bertambah 

parah karena pasien mengalami refraktosi gagal jantung pada saat istirahat. Dilihat 

dari kategori pasien berdasarkan stage tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

pasien didiagnosa gagal jantung jika telah mengalami stage C dan D. Algoritme 

penatalaksanaan gagal jantung menurut ACC/AHA practice Guidelines, 2005 terdiri 

dari 4 stage yaitu stage A, B, C, dan D (Gb.1) (Hunt, et al., 2005). Sedangkan 

menurut NYHA (New York Heart Assosiation), gagal jantung dibagi dalam 4 kelas 

yaitu 1, 2, 3, dan 4 (Walker and Edwards, 2003) 
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Table 2.  Terapi obat untuk gagal jantung menurut NYHA  (Walker dan 

Edwards, 2003) 

 

Status fungsioanal 

pasien (NYHA) 
kelas Terapi Obat 

Asimptomatik 

I 

ACE Inhibitor jika dikontraindikasikan atau 

toleransi rendah diinginkan AII antagonis, 

digoksin atau hidralazin + isosorbit dinitrat. 

II 

Ditambah dengan diuretik (umumnya loop 

diuretic), jika cocok diberikan Karvedilol 

atau Bisoprolol 

Simptomatik III/IV 

Jika cocok, diberikan Plan 

 Carvedilol atau Bisoprolol 

 Spironolakton 

 Digoxin 

 Metolazone 

 Hidralazine + Isosorbit dinitrat 
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terapi 

terapi 

terapi 
terapi 

Penykt 
jantung 

strukural 

Perkbgn 

gejala 

Gejala 

reflaktori 
gagal 

jantung 

saat 

istirahat 
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Keterangan: 

ARB: Angiotensine receptor bloker 

ACEi: Angiotensin converting enzyme 

Gambar 1. Rekomendasi terapi berdasarkan stage (Hunt, et al., 2005) 

Stage A 

Resiko tinggi gagal jantung tetapi 
tanpa penyakit jantung structural  

atau gejala gagal jantung 

Stage B 

Penyakit Jantung Struktural tetapi 
tanpa tanda atau gajala gagal 

jantung 

 

Stage C 

Penyakit jantung structural 

dengan gejala utama/umum 

Stage  D 

Reflakton gagal jantung 

Membutuhkan perlakuan khusus 

Pasien dengan: 

 Hipertensi 

 Aterosklerosis 

 Sindrom Metabolik 

 Diabetes 

 Obesitas 
Atau pasien dengan: 

 Kardiotoksin 

 Riwayat kardiomipati 

Pasien dengan: 

 Infark miokard terdahulu 

 Remodeling ventrilel kiri 

 Penyakit valvulas asimptomatik 

Pasien dengan: 

 Penyakit jantung structural 

diketahui 

 Nafas pendek dan fatigue 

penurunan toleransi oleh raga 

Pasien dengan: 

Gejala saat istirahat dengan max terapi 

(pasien yang dirawat di RS berulang ≠ 
dapat dikeluarkan dari RS tanpa 

perlakuan Khusus) 

Sasaran: 

Semua tindakan pada stage 

A 

Obat: 

 ACEi atau ARBs 

 Beta Blokers 

Sasaran: 

 Semua tindakan pada stage A, 
B 

 Diet pembatasan garam 

Obat rutin: 

 Diuretik 

 ACEi 

 Beta Blokers 
Obat untuk pasien tertentu: 

 Antogonis aldosteron 

 ARBs 

 Digitalis 

 Hidralisan atau nitrat 

Rencana untuk pasien tertentu: 

 Langkah biventrikuler 

 Implan defibrilator 

Sasaran: 

 Mengatasi hipertensi 

 Menghentikan merokok 

 Mengatasi kerusakan lipid 

 Olah raga terstur 

 Mengurangi pemasukan alcohol 

 Control sindrom metabolik 
Obat: 

ACEi atau ARBs 

Sasaran: 

 Tindakan pada stage A, B, C 
yang sesuai 

 Penetapan ulang level 

Pelayanan yang sesuai plihan: 

 Pelayanan end of life atau 

tempat dirawat 

 Tindakan luar biasa (transplant 

jantung, inotopik kronis, 
support mekanis permanent, 

percobaan atau obat 

Penykt 

jantung 
strukural 

 

Perkbgn 

gejala 

 

Gejala 
reflaktori 

gagal 

jantung 
saat 

istirahat 
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2. Interaksi Obat 

Interaksi obat paling tidak melibatkan dua jenis obat yaitu obat objek dan 

obat presipitan. Obat objek adalah obat yang aksi/efeknya dipengaruhi atau diubah 

oleh obat lain, sedangkan obat presipitan adalah obat yang mempengaruhi 

aksi/efek obat lain (Suryawati, 1995). 

Pada penulisan resep sering beberapa obat diberikan secara bersamaan, 

sehingga memungkinkan terdapat obat yang kerjanya berlawanan. Mekanisme 

interaksi obat secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga mekanisme yaitu 

Interaksi farmasetik/inkompatibilitas, interaksi dengan mekanisme 

farmakokinetika, dan interaksi dengan farmakodinamik  (Ganiswarna, 1995). 

a. Interaksi Farmasetik atau Inkompatibilitas 

Inkompatibilitas merupakan interaksi obat yang terjadi diluar tubuh 

(sebelum obat diberikan) antara obat yang tidak dapat dicampur 

(inkompatibilitas). Pencampuran obat demikian dapat menyebabkan terjadinya 

interaksi langsung secara fisik atau kimiawi, yang hasilnya mungkin terlihat 

sehingga pembentukan endapan, perubahan warna, atau mungkin juga tidak 

terlihat. Interaksi ini biasanya berakibat inaktivasi obat  (Ganiswarna, 1995). 

Contoh, pencampuran penisilin dan aminoglikosida akan menyebabkan hilangnya 

efek farmakologik yang diharapkan (Anonim, 2000). 

b. Interaksi Farmakokinetik 

Interaksi Farmakokinetik adalah mekanisme yang terjadi apabila satu obat 

mengubah absorbsi, distribusi, metabolisme/transformasi dan eliminasi obat lain, 

sehingga interaksi ini meningkatkan atau mengurangi jumalah obat yang tersedia 
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dalam tubuh untuk menimbulkan efek farmakologinya. Interaksi farmakokinetika 

yang terjadi pada satu obat belum tentu terjadi pula pada obat-obat yang sejenis 

kecuali jika diketahui sifat farmakokinetikanya sama pula (Anonim, 2000). 

1) Interaksi dalam absorbsi di saluran cerna 

Interaksi obat dalam saluran cerna meliputi : 

a) Perubahan pH Saluran Cerna 

Dalam kondisi kosong, pH lambung rendah (1-3) karena lambung 

memproduksi asam. Dengan adanya peningkatan atau penurunan PH lambung 

dapat menyebabkan perubahan kelarutan obat yang akhirnya berpengaruh 

terhadap absorbsi obat (Ganiswarna, 1995). 

b) Interaksi langsung 

Interaksi secara fisik atau kimiawi antar obat dalam lumen saluran cerna 

sebelum absorbsi dapat menggangu proses absorbsi. Sehingga pengurangan 

jumlah total obat yang diabsorbsi dapat berakibat pada pengobatan yang efektif 

(Anonim, 2000) 

c) Perubahan waktu pengosongan lambung dan waktu transit dalam usus 

(Motilitas Saluran Cerna) 

Kecepatan pengosongan lambung biasanya hanya mempengaruhi 

kecepatan jumlah obat yang diabsorbsi. Ini berarti kecepatan pengosongan 

lambung hanya mengubah tinggi kadar puncak dan waktu untuk mencapai kadar 

tersebut tanpa mengubah bioavailabilitas obat (Ganiswarna,1995). 

d) Waktu transit dalam usus 

Biasanya hanya mempengaruhi absorbsi obat yang sukar larut dalam 

cairan saluran cerna atau sukar diabsorbsi sehingga memerlukan waktu untuk 

melarutkan dan diabsorbsi, serta obat yang diabsorbsi secara aktif hanya di satu 



20 

 

 

 

segmen usus. Obat yang memperpendek waktu transit dalam usus 

(metoklopramid, laksansia, antacid dan garam Mg) sehinggga mempengaruhi 

jumlah absorbsi obat tersebut (Ganiswarna, 1995).  

e) Kompetisi untuk mekanisme absorbsi obat 

f) Obat yang analog dengan makanan 

Obat yang analog dengan makanan (levodopa, metildopa, dan G-

merkaptopurin) akan diabsorbsi melalui mekanisme yang sama dengan 

mekanisme untuk zat makanan sehingga absorbsi obat tersebut dapat dihambat 

secara kompetitif oleh zat makanan yang bersangkutan (Ganiswarna, 1995). 

g) Perubahan flora usus 

Pemberian anti bakteri berspektrum lebar akan mengubah atau mensupresi 

flora normal usus sehingga dapat meningkatkan atau mengurangi efektifitas obat-

obat tertentu (Ganiswarna, 1995). 

h) Efek toksik pada Saluran Cerna 

Terapi kronik dengan obat-obat tertentu (asam mefenamat, neomisin, 

kolkisin) dapat menyebabkan absorbsi obat lain terganggu (Ganiswarna, 1995). 

i) Mekanisme tidak diketahui (Ganiswarna, 1995) 

2) Interaksi dalam distribusi 

a) Interaksi dalam ikatan protein plasma 

Jika dalam darah pada saat yang sama terdapat beberapa obat, terdapat 

kemungkinan persaingan terhadap tempat ikatan pada protein plasma. Persaingan 

terhadap ikatan protein hanya relevan jika mempunyai ikatan yang kuat dengan 

protein plasma dan volume ditribusi yang kuat, indeks terapi yang sempit, juga 

jika efek toksik yang serius telah terjadi sebelum kompensasi tersebut terjadi, 
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serta jika obat tersebut eliminasinya mengalami kejenuhan sehingga peningkatan 

kadar obat bebas tidak disertai dengan kecepatan eliminasi (Mutschler, 1991). 

b) Interaksi dalam ikatan jaringan  

Kompetisi untuk ikatan dalam jaringan terjadi misalnya antara digoksin 

dan kuinidin, dengan akibat peningkatan kadar garam digoksin (Mutschler, 1991). 

c) Interaksi dalam metabolisme 

Metabolisme suatu obat dapat dipercepat oleh adanya induktor enzim 

metabolisme (fenobarbital, fenitoin, rifampisin, karbamazepin, etanol, 

fenilbutazon, dan lain-lain). Selain itu metabolisme juga dapat diperlambat oleh 

adanya inhibitor enzim (eritromisin, ketokonazol, kloramfenikol, dikumarol, 

disulfiram, simetidin, dan propoksiten). Hal ini juga dapat mengakibatkan 

penurunan atau peningkatan kadar obat yang berefek dalam plasma (Ganiswarna, 

1995).  

d) Interaksi dalam proses eliminasi 

Interaksi pada eliminasi melalui ginjal dapat terjadi akibat perubahan pH 

dalam urine atau karena persaingan tempat ikatan pada sistem transport yang 

befungsi untuk sekresi atau reabsorbsi aktif. Jadi senyawa yang menurunkan pH 

dapat memperbesar eliminasi basa lemah karena senyawa ini terdapat dalam 

keadaan terionisasi, sedangkan senyawa yang menaikkan pH dapat memperkecil 

eliminasi basa lemah (Mutschler, 1991). 

c. Interaksi Farmakodinamik 

Interaksi farmakodinamik adalah interaksi antara obat yang bekerja pada 

sistem reseptor yang sama sehingga terjadi efek aditif, sinergistik atau 

antagonistic. Mekanisme interaksi yang terjadi antara lain adalah sinergisme dan 
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aditif, antagonisme, perubahan mekanisme transport obat, dan gangguan cairan 

dan elektrolit (Stockley, 1994). 

Interaksi farmakodinamik terjadi pada : 

1) Interaksi pada reseptor 

Interaksi pada sistem reseptor yang sama biasanya merupakan interaksi 

antagonisme antara agonis dan antagonis atau pengeblok dari reseptor yang 

bersangkutan. 

2) Interaksi fisiologik 

Interaksi pada sistem fisiologik sama dapat meningkatkan atau 

menurunkan respon. 

3) Perubahan dalam kesetimbangan cairan dan elektrolit 

Perubahan kesetimbangan cairan dan elektrolit dapat mengubah efek obat 

yang bekerja pada jantung, transmisi neuromuskular dan ginjal. 

4) Gangguan mekanisme pengambilan amin di ujung saraf adrenergik 

Penghematan saraf adrenergik diambil oleh ujung saraf adrenegik dengan 

mekanisme transport aktif untuk norepinefrine. Mekanisme pengambilan ini 

diperlukan agar obat yang bekerja pada saraf tersebut dapat dihambat secara 

kompetitif oleh amin simpatomimetik, obat yang dapat menekan nafsu makan, 

dan antidepresi trisiklik, sehingga obat-obat ini mengantagonis efek hipotensif 

penghambat saraf adrenegik. 

5) Interaksi dengan penghambat Monoamin oksidase (penghambat MAO) 

Penghambat MAO menghasilkan akumulasi norepinefrin dalam jumlah 

besar di ujung saraf adrenegik. Pemberian penghambat MAO bersama amin 

simpatomimetik kerja tidak langsung menyebabkan pelepasan norepinefrin jumlah 

besar tersebut sehingga terjadi krisis hipertensi (Ganiswarana, 1995). 
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Tabel 3.  Interaksi obat pada pengobatan gagal jantung yang biasa terjadi 

menurut Harrison (Harrison et al., 2001) 
 

Kelas obat Interaksi obat Efek 

ACE inhibitor 

Antacid Menurunkan absorbsi obat. 

Spironolakton (Aldoctone) Dengan co-administration, 

hasilnya meningkatkan level 

potassium, khususnya pada 

orang tua dan pasien dengan 

disfungsi ginjal.  

Lithium Meningkatkan level lithium. 

NSAID Menurunkan fungsi ginjal. 

Amiodaron 

(Cordarone) 

β bloker Menurunkan heart rate dan 

konduksi atroventricular node. 

Calcium chanel bloker 

(diltiazem [Cardizem] dan 

verapamil [Canal]) 

Menurunkan heart rate dan 

konduksi atroventricular node. 

Digoksin (Lanoxin) Meningkatkan konsentrasi 

digoksin, Menurunkan heart rate 

dan konduksi atroventricular 

node. 

Quinidine Meningkatkan konsentrasi 

quinidine. 

Phenytoin (Dilantin) Meningkatkan konsentrasi 

phenytoin, menurunkan 

konsentrasi amiodarone. 

Prokainamid (Pronestyl) Meningkatkan konsentrasi 

prokainamid. 

Theophyline Meningkatkan konsentrasi 

theophyline. 

Warfarin (Coumadin) Meningkatkan INR. 

β-bloker 

Amiodarone, ditiazem, 

verapamil, propafenon 

(Rythmol), sotalol (Betapace) 

Menurunkan heart rate dan 

konduksi atroventricular node. 

Digoxin 

Amiodarone  Meningkatkan konsentrasi 

digoxin, Menurunkan heart rate 

dan konduksi atroventricular 

node. 

 

Tabel 3. (lanjutan) 

Kelas obat Interaksi obat Efek 

Digoxin Antacid  Menurunkan absorbsi digokxin. 
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β-bloker Carvedilol (Coreg) 

Meningkatkan konsentrasi 

digoxin, Menurunkan heart rate 

dan konduksi atroventricular 

node. 

Cholestyramine (Questran), 

colestipol (Colestid) 

Menurunkan absorbsi digoxin. 

Diltiazem, verapamil Meningkatkan konsentrasi 

digoxin, Menurunkan heart rate 

dan konduksi atroventricular 

node. 

Omeprazole (Prilosec) Meningkatkan konsentrasi 

digoxin. 

Propafenon  Meningkatkan konsentrasi 

digoxin, Menurunkan heart rate 

dan konduksi atroventricular 

node. 

Quinidine Meningkatkan konsentrasi 

digoxin. 

  

Rifampin (Rifadin) 

Menurunkan konsentrasi 

dogoxin. 

Sotalol  Menurunkan heart rate dan 

konduksi atroventricular node. 

Spironolakton Meningkatkan konsentrasi 

digoxin. 

Warfarin 

amiodaron, antibiotic, 

[termasuk trimethoprim-

sulfamethoxazole (Bactrium, 

Septra) dan eritromycin], 

antidepressants, beta-bloker, 

cimetidine (Sporanox), 

ketoconazole (Nizoral), 

Lovastatin (Mevacor), 

omeprazole, agen 

diabetic,oral, phenytoin, 

propafenon, quinidine, 

sivastatin (Zocor 

Meningkatkan INR 

NSAID, Aspirin, ticlopidine 

(Ticlid), clopidogel Plavix) 

Meningkatkan resiko 

pendarahan karena mempunyai 

efek pada fungsi platelet. 

Phenobarbital, rifampin, 

cholestryramine, 

carbamazepin (Tegretol), 

phenytoin, spironolakton, 

sucralfate (Carafate) 

Menurunkan INR. 

3. Level Signifikansi Klinis dalam Interaksi Obat 
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Clinical significance adalah derajat interaksi obat dimana obat yang 

berinteraksi akan mengubah kondisi pasien. Clinical significance dikelompokkan 

berdasarkan keparahan dan dokumentasi interaksi yang terjadi. Terdapat 5 macam 

dokumentasi interaksi, yaitu establish (interaksi sangat mantap terjadi), probable 

(interaksi obat dapat terjadi), suspected (interaksi obat diduga terjadi), possible 

(interaksi obat belum dapat terjadi), unlikely (kemungkinan besar interaksi obat 

tidak terjadi). Derajat keparahan akibat interaksi diklasifikasikan menjadi minor 

(dapat diatasi dengan baik), moderat (efek sedang, dapat menyebabkan kerusakan 

organ), mayor (efek fatal, dapat menyebabkan kematian) (Tatro, 2001). 

Level signifikansi interaksi 1, 2, dan 3 menunjukkan bahwa interaksi obat 

kemungkinan terjadi. Level signifikansi interaksi 4 dan 5 interaksi belum pasti 

terjadi dan belum diperlukan antipasi untuk efek yang terjadi (Stockley, 2008). 

 

Table 4. Level signifikansi interaksi 

Level Keparahan Dokumentasi 

1 Mayor Suspected, Probable, Established 

2 Moderat Suspected, Probable, Established 

3 Minor  Suspected, Probable, Established 

4 Mayor atau Moderat Possible 

5 
Minor Possible 

Mayor, Moderat, Minor Unlikely 

(Tatro, 2001) 

 

 

 

4. Penatalaksanaan Interaksi Obat 
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Strategi dalam penatalaksanaan interaksi obat meliputi : (Fradgley, 2003) 

a. Menghindari kombinasi obat yang berinteraksi 

Jika resiko interaksi pemakaian obat lebih besar dari pada manfaatnya, 

maka harus dipertimbangkan untuk pemakaian obat pengganti. Pemilihan obat 

pengganti tergantung pada apakah interaksi obat tersebut merupakan interaksi 

yang berkaitan dengan kelas obat tersebut atau merupakan efek obat yang 

spesifik. 

b. Penyesuaian dosis obat 

Diperlukan modifikasi dosis dari salah satu obat atau kedua obat untuk 

mengimbangi kenaikan atau penurunan efek obat jika hasil interaksi obat 

meningkatkan atau mengurangi efek obat. 

c. Pemantauan pasien 

Adanya pemantauan pasien jika terdapat kombinasi obat yang saling 

berinteraksi. Keputusan untuk memantau atau tidaknya tergantung pada berbagai 

factor, seperti karakteristik pasien, penyakit lain yang diderita pasien, waktu mulai 

menggunakan obat yang menyebabkan interaksi, dan waktu timbulnya reaksi 

interaksi obat. 

d. Melanjutkan pengobatan seperti sebelumnya 

Jika interaksi obat tidak bermakna klinis, atau jika kombinasi obat yang 

berinteraksi tersebut merupakan pengobatan optimal, pengobatan pasien dapat 

diteruskan tanpa perubahan. 

 

 

5. Rumah Sakit 
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Rumah sakit adalah salah satu dari sarana kesehatan, tempat 

menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan 

derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat (Muninjaya, 1999). Upaya 

kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan 

kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyebab penyakit 

(kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara 

menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. 

Pada umumnya tugas Rumah Sakit sangat bervariasi termasuk 

menyediakan keperluan untuk pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Guna 

melaksanakan tugasnya, Rumah Sakit mempunyai berbagai fungsi, yaitu 

menyelenggarakan pelayanan medik, pelayanan rujukan, menyelenggarakan 

pedidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta administrasi umum 

dan keuangan (Siregar, 2004). 

Berbagai pengalaman yang diberikan oleh Rumah Sakit dapat 

digolongkan menjadi 2 golongan yaitu pelayanan utama dan pendukung. 

Pelayanan kefarmasian termasuk pelayanan utama yang terdapat di dalam Rumah 

Sakit karena hampir seluruh pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit pada 

penderita berintervensi dengan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan (Siregar, 

2004). 

 

 

 

6. Rekam Medik 
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Setiap Rumah Sakit dipersyaratkan mengadakan dan memelihara rekam 

medik yang memadai dari setiap penderita baik untuk penderita rawat tinggal 

maupun rawat jalan. Rekam Medik itu harus secara akurat didokumentasikan, 

segera tersedia, dapat digunakan, mudah ditelusuri kembali, dan lengkap 

informasi. 

Rekam medik adalah sejarah ringkas, jelas dan akurat dari kehidupan dan 

kesakitan penderita ditulis dari sudut pandang medik. Rekam medik atau medical 

recort merupakan komponen penting dalam pelaksanaan kegiatan manajemen 

rumah sakit (Siregar, 2004). 

Ada dua jenis rekam medik rumah sakit yang disusun tahun 1992 dan 

diedarkan ke seluruh jajaran organisasi rumah sakit di Indonesia, yaitu : 

a. Rekam medik pasien rawat jalan termasuk pasien rawat darurat yang berisi 

tentang identitas pasien, hasil anamnesis (keluhan utama, riwayat sekarang, 

riwayat penyakit yang pernah diderita, riwayat keluarga tentang penyakit yang 

mungkin diturunkan atau yang dapat ditularkan diantara keluarga), hasil 

pemeriksaan, diagnosis kerja dan pengobatan. 

b. Rekam medik untuk pasien rawat inap, hampir sama dengan rekam medik 

rawat jalan kecuali beberapa hal seperti : persetujuan pengobatan, catatan 

konsultasi, catatan perawatan oleh perawat dan tenaga kerja kesehatan 

lainnya, catatan observasi klinik, hasil pengobatan, resume akhir dan evaluasi 

pengobatan (Munijaya, 2004). 

 

Kegunaan rekam medik antara lain : 
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1) Digunakan sebagai dasar perencanaan dan berkelanjutan perawatan penderita. 

2) Merupakan suatu sarana komunikasi antar dokter dan setiap professional yang 

berkontribusi pada perawatan penderita. 

3) Melengkapi bukti dokumen terjadinya atau penyebab kesakitan penderita dan 

penanganan atau pengobatannya selama tinggal di rumah sakit. 

4) Digunakan sebagai dasar untuk kaji ulang studi dan evaluasi perawatan yang 

diberikan kepada pendeita. 

5) Membantu perlindungan kepentingan hukum penderita rumah sakit dan 

praktisi yang bertanggung jawab. 

6) Menyediakan data untuk digunakan dalam penelitian dan pendidikan. 

7) Sebaai dasar perhitungan biaya, dengan menggunakan data dalam rekam 

medik, bagian keuangan dapat menetapkan biaya pengobatan seorang 

penderita (Siregar, 2004). 

 

7. Penelitian Lain 

Penelitian interaksi obat secara deskriptif dengan pengambilan data secara 

retrospektif dan dengan teknik pengambilan data menggunakan metode simple 

random sampling pada pasien gagal jantung kongestif di RSUP Dr. Sardjito tahun 

2005, didapatkan hasil penelitian yang terdiri dari 130 pasien laki-laki dan  107 

pasien perempuan berdasarkan distribusi umur terdapat 63 pasien berusia 15-65 

tahun dan 174 pasien berusia di atas 65 tahun. Menunjukan hasil bahwa interaksi 

obat terhadap 110 rekam medik pasien rawat inap dan 127 resep pasien rawat 

jalan, interaksi obat potensial terjadi pada 99 (90%) pasien rawat inap dan 126 

(99, 26%) pasien rawat jalan (Yasin et al., 2005). 
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Pada pasien rawat inap ditemukan interaksi farmakokinetika sebanyak 25 

jenis (36%), interaksi farmakodinamik sebayak 11 jenis (32%), dan interaksi 

dengan mekanisme yang tidak diketahui sebanyak 8 jenis (32%) (Yasin et al.,, 

2005). Jenis interaksi yang memiliki insidensi kejadian paling tinggi pada pasien 

rawat jalan secara berurutan adalah asetosal dengan ACE inhibitor yang terjadi 

pada 90 pasien (70,87%), furosemid dengan ACE inhibitor pada 85 pasien 

(66,93%), dan ACE inhibitor dengan suplemen kalium pada 85 pasien (66,93%) 

(Yasin et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


