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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Penyakit kardiovaskuler merupakan penyakit epidemi. Sekitar 6 juta orang 

di Indonesia terkena beberapa penyakit jantung atau pembuluh darah. Penyakit 

kardiovaskuler merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia. Menurut 

American Heart Association semakin banyak kematian yang disebabkan oleh 

penyakit kardiovaskuler dibandingkan dengan gabungan ketujuh penyebab 

kematian utama berikutnya. Hal ini menunjukkan terjadinya satu kematian akibat 

penyakit kardiovaskuler tiap 33 detik. Pencegahan primer-identifikasi dini dan 

modifikasi faktor resiko bagi timbulnya penyakit kardiovaskuler penting 

dilakukan untuk menurunkan angka mortalitas, morbiditas, dan angka kecacatan. 

Setianto (2003) menyatakan, Acute Miocard Infarct (AMI) adalah suatu 

keadaan nekrosis otot jantung akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan 

suplai oksigen yang terjadi secara mendadak. Penyebab paling sering adalah 

adanya sumbatan koroner, sehingga terjadi gangguan aliran darah yang diawali 

dengan hipoksia miokard. 

Menurut Fajar (2010), Acute Miocard Infarct (AMI) merupakan salah satu 

diagnosis rawat inap tersering di negara maju. Laju mortalitas awal (30 hari) 

pada AMI adalah 30% dengan lebih dari separuh kematian terjadi sebelum pasien 

mencapai rumah sakit. Walaupun laju mortalitas menurun sebesar 30% dalam 2 
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dekade terakhir, sekitar 1 diantara 25 pasien yang tetap hidup pada perawatan 

awal, meninggal dalam tahun pertama setelah AMI.  

Selanjutnya pada tahun 2005 di Amerika menurut Jamal (2004), penyakit 

kardiovaskuler menyebabkan 864,500 kematian, atau 35,3% dari seluruh 

kematian pada tahun itu. Sebesar 151.000 kematian menurut Eoudi (2010) yaitu 

akibat infark miokard. Adapun data epidemiologis pada tingkat nasional 

diantaranya laporan studi mortalitas tahun 2001 oleh Survey Kesehatan Nasional 

menunjukkan bahwa penyebab utama kematian di Indonesia adalah penyakit 

sistem sirkulasi (jantung dan pembuluh darah) sekitar 26,39%.  

Daerah Jawa Tengah khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Salatiga, jumlah  pasien yang masuk Intensive Care Unit (ICU) prosentase  

selama 3 bulan terakhir dimulai dari bulan Agustus hingga bulan Desember 

2011 adalah sekitar ±34,7 % pasien yang diambil dari data register ruang ICU, 

dari data tersebut ditemukan bahwa penyakit AMI termasuk dalam kategori 

penyakit 10 besar yang ada di ruang ICU RSUD Kota Salatiga. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan asuhan 

keperawatan dengan judul “ Asuhan Keperawatan pada Tn. J dengan Acute 

Miocard Infarct (AMI) di Ruang ICU RSUD Kota Salatiga.” 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian dan tingkat kejadian penyakit Akut Miocard Infark di 

Ruang Intensive Care Unit RSUD Kota Salatiga dan banyaknya angka kematian 
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di Indonesia serta minimnya informasi tentang penyakit AMI maka penulis 

tertarik untuk membahas bagaimana Asuhan Keperawatan tentang penyakit Akut 

Miocard Infark (AMI) di RSUD Kota Salatiga? 

 

C. TUJUAN PENULISAN 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada penyakit AMI di Ruang ICU 

RSUD Kota Salatiga. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran data-data pengkajian pada klien dengan AMI 

b. Mengetahui diagnosa pada pasien dengan AMI di RSUD Kota Salatiga 

c. Mengetahui intervensi keperawatan pada pasien dengan penyakit AMI di 

RSUD Kota Salatiga 

d. Mengetahui implementasi keperawatan sesuai dengan rencana keperawatan 

keperawatan pada pasien dengan penyakit AMI di RSUD Kota Salatiga  

e. Mengetahui evaluasi hasil pada pasien dengan penyakit AMI di RSUD 

Kota Salatiga. 
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D. MANFAAT 

1. Bagi Mahasiswa 

Dapat memberikan dan mengetahui serta meneliti pelaksanaan Karya Tulis 

Ilmiah tentang perawatan pasien di RS dalam melaksanakan Askep 

Kegawatan pada pasien dengan Acute Miocard Infarct (AMI). 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

 Sebagai  tambahan  informasi  dan  bahan  kepustakaan  dalam pemberian 

asuhan keperawatan dengan AMI di RS. 

3. Bagi Perawat  

Memberikan pengetahuan dan pengambilan keputusan yang tepat khususnya 

dalam menyikapi dan mengatasi jika ada penderita AMI. 

4. Bagi Rumah Sakit 

Hasil karya tulis diharapkan menjadi informasi tentang askep pelayanan 

pasien untuk peningkatan mutu pelayanan lebih kepada pasien RSUD 

Salatiga. 


