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Heart failure 

(gagal jantung) 

Yori Yuliandra, S.Farm, Apt  

Gagal jantung 

• Kegagalan jantung dalam melaksanakan 

tugasnya memompakan darah ke seluruh 

tubuh sesuai dengan kebutuhan tubuh 

• Jantung yang memompakan darah dengan 

lemah tidak cukup kuat untuk memompakan 

darah kembali ke jantung 

• Darah terakumulasi pada jaringan (misal pada 

paru-paru, ginjal) 

Cardiac output (CO) 

• Cardiac output: volume darah yang 

dipompakan oleh jantung dalam setiap menit 

• CO dipengaruhi oleh: 

– Preload � tekanan pada vena 

– Afterload � tekanan pada arteri 

– Laju jantung � jumlah denyut jantung dalam 

setiap menit 

– Efisiensi kontraktilitas � 

 

Penyebab gagal jantung 

• Terjadinya trombosis (bekuan) atau 

penyumbatan sehingga menyebabkan 

kerusakan otot jantung 

• Peningkatan tekanan darah 

• Kerusakan katup jantung 

Akibat gagal jantung 

• Tidak tersuplainya darah ke organ 

• Akumulasi darah pada organ/ jaringan 

– Paru-paru: sulit bernafas akibat penumpukan 
cairan pada paru-paru 

– Ginjal: terganggunya filtrasi, racun tidak dibuang 
sempurna, dll 

• Terjadinya udem/ sembab 

• Minimnya suplai oksigen (ex: jantung dan 
otak) 

 

 

Tujuan pengobatan HF 

• Meningkatkan efisiensi dan cardiac output, 

sehingga suplai darah dan oksigen cukup 

untuk organ/ jaringan 

• Menurunkan penyumbatan dan udem 

• Menghilangkan faktor penyebab gagal jantung 
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Obat untuk gagal jantung 

• Diuretik 

• Inhibitor ACE 

• Digoxin 

• Vasodilator 

• Beta-blockers 

 

1. diuretik 

• Diuretik yang digunakan untuk gagal jantung 

adalah diuretik thiazida dan diuretik Loop 

• Bekerja dengan cara: 

– Mengurangi udem melalui ekskresi air dan garam 

– Menurunkan volume darah 

� Diuretik digunakan cukup luas untuk gagal jantung 

 

2. Inhibitor ace 

• Penggunaannya pada pasien gagal jantung 

memberikan perbaikan/ keuntungan terhadap 

terapi gagal jantung dan dapat 

memperpanjang harapan hidup 

• Contoh: kaptopril 

Nursing point to inhibitor ace 

• Penggunaan inhibitor ACE dapat 

menyebabkan penurunan tekanan darah 

drastis jika pasien sebelumnya juga sudah 

diterapi dengan diuretik. Maka penggunaan 

inhibitor ACE harus dimulai dari dosis kecil. 

(dosis 6.25; 12.5; dan 25 mg) Atau dengan 

monitoring tekanan darah (misal: setiap 4 jam 

selama 24 jam) 

 

3. digoksin 

• Merupakan obat kardiotonik (penguat 

jantung) yang bekerja secara langsung 

maupun tidak langsung 

• Langsung: efek inotropik positif (efek ini hanya 

bekerja pada jantung yang lemah) 

• Efek tidak langsung: melalui efek parasimpatis 

yang menurunkan laju jantung sehingga 

menjadikan kontraksi yang reguler sehingga 

meningkatkan CO 

 

Efek samping-toksisitas 

• Sakit kepala 

• Letih/ lesu 

• Gangguan penglihatan  

• Mual-muntah 

• Hilang nafsu makan 

• Aritmia jantung 

 

Efek samping berisifat dose-dependent 
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Diuretik vs digoksin 

• Kehilangan kalium akibat penggunaan diuretik 

(misal: furosemid) dapat meningkatkan resiko 

keracunan digoksin. Penggunaan secara 

bersamaan sebaiknya dihindari, atau 

dilakukan monitoring kadar kalium 

Nursing point to digoxin 

• Digoksin diberikan secara intra vena (injeksi) 

atau secara oral (tablet) 

• Tablet biasanya terdiri atas 3 kekuatan dosis 

(62.5; 125; dan 250 mikrogram), kesalahan 

dosis yang diberikan dapat berakibat fatal 

karena digoksin merupakan obat dengan 

indeks terapi sempit 

• Kadar digoksin dalam plasma harus dimonitor 

(range terapi 9 – 20 mcg/dL) 

4. vasodilator 

• Vasodilator bekerja mendilatasi vena � 

menurunkan tahanan perifer � menurunkan 

tahanan vena � jantung berdenyut lebih 

efektif 

• Biasa digunakan pada keadaan emergency 

• Contoh: 

– Sodium nitroprusida 

– Nitrat 

 

 

5. Beta-blockers 

• Yaitu obat yang menghambat rangsangan 

simpatis pada reseptor beta di jantung 

• Contoh: 

– Propranolol 

– Atenolol 

 

 


