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Pendahuluan  

Henti jantung atau Cardiac arrest merupakan keadaan  yang dapat terjadi dimana saja 

dan memerlukan tindakan segera. Hilangnya fungsi jantung secara tiba-tiba akan menyebabkan 

berhentinya aliran darah ke semua organ sehingga kondisi perfusi dan metabolisme dari organ 

yang mendukung fungsi masing-masing akan juga hilang. Kerusakan yang bersifat irreversible 

dapat terjadi apabila tidak dilakukan usaha resusitasi dalam beberapa menit untuk 

mengembalikan fungsi organ seperti otak dan jantung. Otak sebagai organ yang sangat 

tergantung fungisnya dengan ketersediaan oksigen maka berhentinya aliran darah menuju otka 

pada henti jantung akan menyebabkan masalah serius mengingat otak merupakan organ  yang 

mnegatur sebagian besar fungsi fisiologis dan haemostasis tubuh.  

Kejadian cardiac arrest dapat terjadi setiap saat, dimana saja dan pada siapa saja yang 

mengharuskan setiap tenaga medis ataupun orang awam memiliki kemampuan melakukan 

Resusitasi Jantung Paru (RJP) dengan baik dan efektif. Tindakan RJP merupakan suatu paket 

berupa penilaian dan penatalksanaan masalah Jalan Nafas, Airway(A); Pernafasan, Breathing(B); 

dan Sirkulasi, Circulation (C) yang sering disebut Basic Life Support (BLS) dan dapat 

dilanjutkan ke peneanganan yang lebih lanjut dengan Drugs (D), pemeriksaan dan 

penatalaksanaan masalah disritmia yang mengancam jiwa,  EKG (E) dan Terapi Fibrillation (F) 

bila terindikasi yang disebut Advanced Life Support (ALS) dan bila harus masuk perawatan 

intensif seperti di Intensive Care Unit (ICU) disebut sebagai Prolonged Life Support.   

Etiologi cardiac arrest 

Penyebab paling sering dari henti jantung adalah adanya gangguan fungsi dan anatomi 

dari organ jantung namun beberapa kondisi non-cardias dapar menyebabkan terjadinya henti 

jantung seperti  hypoxemia, gangguan keseimbangan asam-basa, gangguan kalium, calcium, dan 

magnesium, hipovolemia, adverse drug effects, pericardial tamponade, tension pneumothorax, 

pulmonary embolus, hypotermia, infark miokard. 

Dengan cardiac arrest akan berakibat aliran darah yang efektif berhenti, hipokasia 

jaringan, metabolisme anaerobik,  dan terjadi akumulasi sisa metabolisme sell. Fungsi organ 

terganggu, dan kerusakan permanen akan timbul, kecuali resusitasi dilakukan dalam hitungan 

menit(tidak lebih dari 4 menit). Acidosis dari metabolisme anaerobik menyebabkan vesodilatasi 

sistemik, vasokonstriksi pulmoner dan penurunan respons terhadap katekolamin. 



Diagnosis cardiac arrest 

Beberapa kondisi yang disebut sebagai Henti jantung tidak terbata pada gambaran EKG berupa 

asistol tetapi juga meliputi ventricular fibrillation (VF), ventricular tachycardia(VT), atau 

pulseless electrical activity (PEA) yang kesemuanya memberikan gambatan klinis berupa tidak 

terabanya denyut/pulsasi arteri perifer besar (carotis, radial atau femoral) yang menyertai 

hilangnya kesadaran.  

American Heart Association Guideline 2010, memberikan beberapa langkah awal yang 

harus segera dimulai apabila seseorang menemukan pasien dengan kondisi yang dicurigai 

mengalami henti jantung yaitu, : 

1. Segera mengenali dengan cepat terjadinya henti jantung dan segera mengaktifkan sistem 

layanan keqgawatdaruratan ( EMS, Emergency Medical System )  

2. Segera melakukan tindakan CPR ataua RJP dengan mengutamakan kompresi dada yang 

efektif 

3. Mempersiapkan terapi defibrilasi selama melaksanakan tindakan RJP 

4. Mempersiapkan terapi bantuan hidup lanjut  

5. mempersiapkan penatalaksanaan kondisi pasca resusitasi.  

Hal ini penting dilakukan untuk memberikan keberhasilan luaran pasien pasca resusitasi dan 

menghindari kejadian komplikasi yang hebat pada organ pasca resusitasi.  

Beberapa kelompok pasien yang perlu mendapatkan perhatian dan memiliki kerentanan 

terjadinya henti jantung yaitu :  

a. pasien dengan gangguan masalah jantung sebelumnya seperti aritmia, penyakit jantung 

koroner, penyakit jantung kongestif dan lainnya   

b. pasien pediatri dan geriatric 

c. pasien dengan perdarahan hebat dan dehidrasi hebat yang dapat menyebabkan gangguan 

keseimbangan elektrolit 

 

Resusitasi pada dewasa 

Cardiac arrest harus selalu dicurigai pada  pasien apapun yang tanpa diharapkan jatuh 

tidak sadar. Bila tidak dapat dibangunkan, resusitasi ABCD (airway, breathing, circulation, 

defibrillation) harus dilakukan setelah lebih dulu minta bantuan. Untuk penolong tunggal/ 

sendirian pada setting orang awan ada aturan ”phone first/phone fast”   

Terdapat algoritme untuk memudahkan pemahaman tentang bagaimana tindakan yang 

dilakukan segera setelah menemukan pasien dengan keadaan tidak sadar.  



 
Algorithm untuk cardiac arrest pada puleless cardiac arrest oleh karena VF, VT, PEA  dan 

Asystole (AHA Guidelines for CPR 2005) 

 

Pembebasan jalan nafas dan bantuan pernafasan dapat siberikan sebagai bagian dari 

usaha RJP namun perlu diingat bahwa dalam kondisi henti jantung maka kompressi dada 

merupakan hal paling utama yang perlu dilakukan dengan efektif sehinnga pada penolong awam 

dapat dilakukan tindakan RJP hanya dengan melalukan kompresi dada ( external cardiac 

compression, ECC ) atau yang kita kenal dengan Chest Compression only CPR. 

Pembebasan jalan napas, tanpa alat atau dengan alat seperti pemasangan pipa oro- atau 

nasofaring dapat dilakukana. Napas spontan dinilai dengan observasi, merasakan dan 

mendengar. Bila napas spontan tidak ada atau tidak efektif segera di lakukan bantuan napas 

buatan dengan bag-valve mask (bvm) dengan oksigen 100% dua kali lambat pada tekanan 

rendah (untuk mencegah distensi gaster) dengan rasio kompresi dada dan bantuan nafas 30:2 

atau dapat dilanjutkan dengan 8 sampai 10 kali napas bantuan per menit tanpa menyela 



kompressi dada bila pasien telah mendapatkan jalan nafas definif seperti pemasangan intubasi 

endotracheal. Bila ventilasi tidak mungkin, pikirkan akan adanya benda asing dijalan napas dan 

bersihkan secara manual, lakukan Heimlich manuever, kompressi dada. 

Penilaian sirkulasi dinilai dengan palpasi pada arteria carotis selama 5 detik. Bila tidak 

teraba, lakukan kompresi dada luar. ( bila pulse  teraba, tidak berarti bahwa tekanan arteri rata 

rata adekuat, bila tidak ada napas, batuk batuk atau gerakan, kompressi jantung/dada luar boleh 

dilakukan).  Tempatkan pasien pada alas yang keras, kepala satu level dengan torak. Tumpuan 

kompresi dada luar dilakukan dengan menempatkan pangkal tangan pada sternum diantara dua 

nipple,  tangan lain ditempatkan diatas tangan pertama. Lengan lurus, kompresi tegak lurus ke 

sternum, dengan kedalaman 1.5 – 2.0 inch ( 4-5cm) pada orang dewasa. Ratio kompressi : 

relaksasi 1:1 dengan laju kompresi 100x/menit. Ratio kompresi dada: ventilasi adalah 30:2, pada 

dewasa dan anak bila hanya ada satu penolong. Bila ada dua penolong dan sudah terpasang pipa 

endotrakeal atau laryngeal mask, ventilasi dapat diberikan 8 – 10 kali per menit dan kompresi 

dada harus diberikan dengan kecepatan kompresi 100 kali per menit tanpa menghentikan  

ventilasi. 

 

Defibrilasi dilakukan pada kondisi cardiac arrest yang shockable yaitu dengan irama ventrikel 

fibrilasi dan ventrikel takikardia dengan tanpa nadi. Segera setelah 5 siklus RJP dilakukan dan 

dilakukan penilaian dan masih ditemukan VF atau VT tanpa nadi maka dapat segera dilakukan 

terapi defibrilasi dan langsung dilanutkan dengan CPR selama 5 siklus atau 2 menit kemudian 

dilakukan penilaian ulang.  

Ventricular fibrillation (VF) merupakan penyebab yang sering pada cardiac arrest pasien 

dewasa dan dianggap meresepon baik dengan terapi defibrilasi. Adanya Automatic External 

Defibrilator (AED) ditempat umum sangat membantu keberhasilan resusitasi pada caradiac arrest 



karena dapat didefibrilasi dapat dilakukan oleh tenaga seperti polisi, personil pemadam 

kebakaran, keamanan dan bahkan oran awam sekalipun.  Melalui analisis frekuensi, amplitudo 

dan gambaran signal ECG, alat AED tersebut dapat digunakan untuk indikasi shock atau tidak 

ada indikasi untuk shock. AED dipicu secara manual tidak secara otomatik mendefibrillasi 

pasien. 

Penilaian ulang RJP harus dinilai segera setelah  dilakukan shock tanpa harus istirahat 

untuk memeriksa pulse atau ritme dan harus dilanjutkan sampai lima siklus (atau kira kira  2 

menit bila pasien terintubasi) sebelum ritme dinilai ulang. Penolong harus memeriksa denyut 

nadi karotis  bilamana ritme yang teratur telah kembali. Bilamana tidak ada pulse atau tidak ada 

indikasi shock dengan AED, RJP harus dilanjutkan dengan menilai ritme setiap lima siklus 

Intubasi, harus secara cepat dilakukan dengan interupsi kompresi dada dan seminimal mungkin 

dan tanpa menunda defibrillasi, akan mengoptimalkan oksigenasi dan pengeluaran CO2 selama 

resusitasi. Bila ada alatnya  dikonfirmasi  dengan kapnografi. Jalur endotrakeal ini bisa dipakai 

untuk memberikan obat bila akses Intra Vena sulit, misalnya naloxone, atropine, vasopressine, 

epinephrine dan lidocaine (”NAVEL”). Obat diencerkan dengan 10ml NaCl steril dan diberikan 

2 sampai 3 kali. 

Defibrillasi. Ventricle Tachycardia (VT) dan Ventricle Fibrillation (VF) bila berlangsung lama 

aktifitas jantung menurun dan akan sulit untuk dikonversi ke ritme yang normal.  

Beberapa jenis terapi energy defibrilasi yang dapat dilakukan sesuai indikasi disrtimia yang 

terjadi pada pasien :  

1. Biphasic waveform defibrillations.  Energi optimal untuk mengakhiri VF yang dipakai 

bergantung pada spesifikasi alat antara 120 – 200 Joule, bila tidak ada pakai yang 200J. 

Bilamana VF berhasil diatasi tetapi timbul VF ulang, shock berikut gunakan energi yang 

sama. 

2. Monophasic waveform defibrillators, masih digunakan di banyak institusi, memberikan 

energi secara unidirectional.  Energi awal dan energi harus 360J. 

3. Cardioversion untuk atrial flutter, disritmia supraventrikuler, seperti paroxysmal 

supraventricular tachycardia (PSVT), dan VT dengan hemodinamik yang stabil umumnya 

memerlukan energi 50 – 100 J monophasic, lebih kecil dibandingkan dengan atrial 

fibrillation (AF) 100 – 120J.  Energi optimal untuk kardioversi dengan biphasic 

waveform belum diketahui.  Energi 100 – 120J efektif dan dapat diberikan pada 

takiaritmia yang lain. Kardioversi tidak akan efektif untuk terapi takikardia junctional 

atau takicardia ektopik atau multifokal.  

Pacing, Heart block high-grade dengan bradikardia yang menonjol adalah etiologi cardiac arrest.  

Pacing temporer harus dipasang bila heart rate tidak meningkat dengan terapi farmakologik.. 

Pacing transcutaneus adalah cara yang mudah untuk meningkatkan rate ventrikel. 



 

Akses intravena merupakan keharusan untuk resusitasi agar berhasil. Tempat terbaik adalah 

vena sentral, vena jugularis interna, vena jugularis externa, vena subclavia, vena femoralis atau 

vena perifer dengan kateter panjang, atau pendek tetapi aliran harus lancar. 

Obat obatan. Obat obat yang dipakai  pada keadaan hemodinamik tak stabil, iskemia atau infark 

miokard dan aritmia. 

a. Epinephrine masih merupakan terapi farmakologik utama pada cardiac arrest , meskipun 

sedikit bukti akan memperbaiki survival. Efek vasokonstriksi alpha-adrenergik pembuluh 

noncerebral dan noncoroner menimbulkan kompensasi shunting darah ke otak dan 

jantung. Dosis tinggi tidak dianjurkan karena dapat ikut menimbulkan disfungsi miokard. 

Dosis tinggi diindikasikan pada overdosis beta-blockers atau Ca-channel  blockers. Dosis 

yang dianjurkan adalah 1.0 mg IV, ulangi tiap 3-5 menit, atau pemberian infus 1-

4mikro/menit.  Epinephrine juga dipakai untuk bradikardia simptomatik ( bradikardia 

0.01 mikro/kg; pulse arrest: 0.01mg/kg) 

b. Atropine bermanfaat pada bradikardia atau A-V block.  Ini meningkatkan laju irama 

sinus dan meningkatkan  konduksi A V node oleh karena efek vagolitik. 

Dosisi atropine untuk bradikardia atau A-V block adalah 0.5mg diulang tiap 3-5 menit 

sampai dososis total 0.04mg/kg. Untuk asystole, atropine diberilan 1mg bolus diulang 

tiap 3 – 5 menit bila perlu. 

Blok vagal total dicapai bila dosis kumulatif 3mg. ( 0.02mg/kg; dosis minimal 0.1mg, 

dosisi maksimal 0.5mg pada anak, 1.0mg pada orang dewasa ) 

c. Lidocaine dapat bermanfaat mengendalikan (bukan profilaksis) ektopik ventrikel selama 

infark miokard akut. Dosis initial cardiac arrest adalah 1.0 – 1.5 mg/kg, dan ini dapat 

diulang 0.5 – 0.75mg/kg bolus setiap 3 – 5 menit sampai dosis total 3mg/kg. Infus 

kontinyu lidocaine 2 sampai 4 mg/menit diberikan setelah resusitasi berhasil. Dosis 

lidocaine harus diturunkan pada pasien dengan cardiac output menurun, fungsi hepar 

terganggu, atau umur lanjut. (1mg/kg; infus, 20 -50mikro/kg/menit). 

d. Amiodarone  obat yang paling bermanfaat dalam ACLS. Memiliki sifat sifat antiaritmia, 

memperpanjang aksi potensial, blokade kanal natrium, kronotropik negatif.  Obat ini 

sangat efektif dan tidak memiliki efek prodisritmik,  sehingga disukai sebagai 

antidisritmia pada gangguan fungsi kardiak yang berat. Dosis untuk VF dan VT yang 

tidak stabil, 300mg diencerkan dalam 20 – 30 ml NaCl 0.9% atau Dextrose 5% secara 

cepat. Untuk pasien dengan kondisi lebih stabil dosis 150mg diberikan dalam waktu 10 

menit, dilanjutkan dengan infus 1mg/menit selama 6 jam kemudian 0,5mg/menit. Dosis 

maksimal adalah 2g sehari. Efek samping yang timbul segera adalah bradikardia dan 

hipotensi. Pada anak anak dosis loading 5mg/kg, dosis maksimum 15mg/kg/hari. Indikasi 

penggunaan amiodarone adalah: (1) VT tidak stabil (2) VF sesudah gagal dilakukan 

defibrilasi elektrik dan terapi adrenalin. (3) Mengendalikan laju jantung selama VT yang 

monomorphic dan VT polymorphik (4) Mengendalikan laju ventrikel pada aritmia atrium 



yang tidak berhasil dengan terapi digitalis. Atau bilamana takikardia sekunder oleh jalur 

lain. (5) Bagian dari kardioversi elektrik PSVT yang refrakter atau takikardia atrial. 

e. Dopamine memiliki aktifitas dopaminergik (pada dosis kurang dari 2mcg/kg/menit), 

beta-adrenergik (pada 2–5mcg/kg/menit), dan alpha adrenergik (pada 5– 

10mcg/kg/menit). Tapi efek adrenergik tersebut  dapat terjadi pada   dosis terendah 

sekalipun.  Mulai dengan 150 mcg/menit dan titrasi sampai efek yang diinginkan (urine, 

tekanan darah meningkat, heart rate meningkat). 

f. Beta blocker (atenolol, metoprolol dan propanolol) sudah dipakai untuk pasien pasien 

dengan unstable angina, infark miokard. Obat obat ini mengurangi iskemia rekurens, 

reinfark nonfatal, VF postinfark. Berbeda dengan Penghambat calcium, beta blockers 

bukan inotrop negatif secara langsung. Esmolol, berguna pula untuk terapi akut PSVT, 

AF, Atrial flutter, ectopic atrial tachycardia. . Dosis initial  dan lanjut bila tolerans adalah: 

atenolol, 5mg selama 5 menit, ulangi sekali pada 10menit; metoprolol, 5mg sebanyak tiga 

kali setiap 5menit; propranolol, 0,1mg/kg dibagi dalam tiga dosis setiap 2 -3 menit; 

esmolol, 0.5mg/kg dalam 1menit dilanjutkan dengan infus mulai dari 

50mikrogram/menit.dan titrasi sampai 200mikrogram/menit. Kontraindikasi adalah heart 

block derajat dua atau tiga, hipotensi dan congetsive heart failure berat. Atenolol dan 

metoprolol, relatif lebih beta-1 blocker, lebih disukai daripada propranolol pada pasien 

dengan jalan napas reaktif. Sebagian besar pasien dengan penyakit obstruktif menahun, 

umumnya tolerans terhadap beta-blockers. 

g. Calcium channel blockers: Verapamil dan diltiazem melambatkan konduksi dan 

meningkatkan masa refrakter di AV-node. Keduanya dipakai  untuk  mengobati PSVT 

narrow complex yang tidak respons terhadap manuver vagal atau adenosine. Keduanya 

dapat pula dipakai untuk mengendalikan laju respons ventrikel pada AF atau atrial flutter. 

Dosis verapamil initial adalah 2.5 – 5.0 mg IV , dengan dosis selanjutnya 5 sampai 10mg 

IV diberikan tiap 15 – 30 menit. Diltiazem diberikan dengan dosis initial bolus 

0.25mg/kg sampai 0.35mg/kg dan infus 5 -15mg/jam bilamana perlu. Efek samping 

hipotensi, eksaserbasi congestive heart failure, bradikardia.  Hipotensi dapat direverse 

dengan Calcium Chloride 0.5 – 1.0g IV 

Pengakhiran RJP. Tidak ada guidelines yang mutlak  menentukan kapan mengehentikan 

resusitasi yang tidak berhasil, tetapi peluang survival kecil setelah berlangsung 30 menit.  Ini 

merupakan keputusan yang harus diambil oleh dokter yang bertugas untuk menentukan kapan 

kardiovaskular gagal merespons bantuan hidup dasar maupun bantuan hidup lanjut dan bahwa 

dinyatakan bahwa pasien telah meninggal. 
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