
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Menurut Martinez (2000), akut miokard infark adalah nekrosis 

miokardium yang disebabkan ischemia intraselluler yang bersifat 

ireversibel. Ischemia sendiri menurut Hinchliff (2003) adalah 

berkurangnya pasokan darah ke suatu bagian tubuh. Sedangkan menurut 

Dorland (2002), akut miokard infark adalah nekrosis miokard akibat aliran 

darah ke otot jantung terganggu. Nekrosis miokard hampir selalu terjadi 

akibat penyumbatan total arteri krainal oleh trombus yang terbentuk pada 

arteosklerosis yang tidak stabil.  

Akut miokard infark, merupakan penyakit yang harus segera 

ditangani. Infark miokard akut merupakan masalah kesehatan utama 

karena prevalensi, angka kematian, dan biaya perawatannya. Menurut 

Djohan (2004) Di Amerika sekitar 1,5 juta orang menderita AMI per tahun 

dengan angka kematian 30% yang sering disebabkan oleh aritmia terutama 

fibrilasi ventrikel. Di Indonesia kematian akibat penyakit infark miokard 

diperkirakan 53,5 per 100.000 penduduk berdasarkan survai kesehatan 

rumah tangga nasional. WHO (2008), juga mengungkapkan penyakit 

infark miokard akut, merupakan penyebab kematian utama di dunia. 

Terhitung sebanyak 7.200.000 (12,2%) kematian terjadi akibat penyakit 

akut miokardi di seluruh dunia.  
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Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, khususnya di 

ruang Intensive Care Unit angka kejadian AMI menempati peringkat 

kedua setelah stroke. Berdasarkan data register ruang ICU selama 5 bulan 

terakhir (Agustus sampai Desember 2011) pasien AMI berjumlah 42 dari 

121 pasien di ICU yaitu 34,7% dan merupakan penyakit nomor 2 setelah 

stroke. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyakit 

AMI merupakan penyakit yang mematikan karena salah satu organ vital 

kita yaitu jantung yang menjadi sasaran utamanya dan sering berupa 

serangan mendadak, sehingga penulis tertarik melakukan asuhan 

keperawatan dengan judul “Asuhan Keperawatan pada Ny. S dengan akut 

miokard infark di Ruang ICU RSUD Salatiga”. 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang dan data yang diperoleh tentang 

penyakit akut miokard infark, maka penulis tertarik untuk membahas 

asuhan keperawatan tentang akut miokard infark (AMI). 

C. TUJUAN PENULISAN 

1. Tujuan Umum  

Mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada klien dengan akut 

miokard infark (AMI).  
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2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui: 

a. Mengetahui gambaran data pengkajian keperawatan pada klien 

dengan kasus AMI 

b. Mengetahui daftar diagnosa keperawatan pada klien dengan kasus 

AMI 

c. Mengetahui intervensi keperawatan pada klien dengan kasus AMI 

d. Mengetahui implementasi keperawatan sesuai dengan rencana 

keperawatan pada klien dengan kasus AMI 

e. Mengetahui evaluasi hasil pada klien dengan kasus AMI 

D. MANFAAT 

1. Bagi penulis. 

Memberikan pengalaman yang nyata tentang asuhan keperawatan pada 

penyakit AMI. 

2. Bagi Instansi Pendidikan. 

Dapat digunakan sebagai informasi bagi institusi pendidikan dalam 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di masa yang akan 

datang. 

3. Manfaat praktis 

Memberikan tambahan kajian contoh asuhan keperawatan pada 

penyakit AMI. 

 


