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A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Di negara berkembang seperti Indonesia kasus Infark Miokard Akut 

semakin banyak. Kematian yang disebabkan oleh infark miokardium sering 

terjadi di Negara maju, keadaan yang sama juga bisa dialami di Indonesia 

khususnya diperkotaan dimana pola penyakit infark miokardium sudah sama 

dengan pola penyakit negara-negara maju. Setiap dua detik satu orang 

meninggal karena penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler adalah 

penyebab utama kematian dan kecacatan diseluruh dunia.  

Menurut WHO (2008), pada tahun 2002 penyakit infark miokard akut, 

merupakan penyebab kematian utama di dunia. Terhitung sebanyak 7.200.000 

(12,2%) kematian terjadi akibat penyakit infark miokard akut di seluruh 

dunia. Infark miokard akut adalah penyebab kematian nomor dua di negara 

berpenghasilan rendah, dengan angka mortalitas 2.470.000 (9,4%). Di 

Indonesia pada tahun 2002 penyakit infark miokard akut merupakan 

penyebab kematian pertama dengan angka mortalitas 220.000 (14%).  

Menurut penelitian Direktorat Jendral Yanmedik Indonesia pada tahun 

2007, jumlah pasien penyakit jantung yang menjalani rawat inap dan rawat 

jalan di RS di  Indonesia adalah 239.548 jiwa. Kasus terbanyak adalah 

penyakit jantung iskemik, yaitu 110,183 kasus. Care fatelity rate (CFR) 

tertinggi terjadi pada infark miokard akut (13,49%) dan kemudian diikuti oleh 



gagal jantung (13,42%) dan penyakit jantung lainnya (13,37%) (Depkes, 

2009).  

Banyak penelitian yang menunjukkan pasien dengan infark miokard 

akut biasanya pria diatas 40 tahun, yang mengalami arterosklerosis pada 

pembuluh darah koronernya,dan sering disertai hipertensi arterial. Serangan 

juga terjadi pada wanita dan pria muda diawal 30-an dan 20-an. Wanita yang 

memakai kontrasepsi pil dan perokok mempunyai resiko sangat tinggi terkena 

infark miokard. Namun secara keseluruhhan angka kejadian infark 

miokardium pada pria lebih tinggi dibanding wanita pada semua usia, karena 

pria tidak mempunyai hormon pelindung yang disebut hormon estrogen, ini 

juga disebabkan rokok, pada seseorang yang merokok, asap rokok akan 

merusak dinding pembuluh darah. Kemudian nikotin yang terkandung dalam 

asap rokok akan merangsang hormon adrenalin yang akibatnya akan 

mengubah metabolisme lemak. Adrenalin juga akan menyebabkan 

perangsangan kerja jantung dan menyempitkan pembuluh darah. Disamping 

itu adrenalin akan menyebabkan terjadinya pengelompokan trombosit. 

Sehingga proses penyempitan akan terjadi, faktor stres juga mempengaruhi 

(Smeltzer, 2001).  

Di RSUD Moewardi Surakarta kasus penyakit infark miokard yang 

dirawat inap pada tahun 2010 sebanyak 136 dan pada tahun 2011 dalam 

kurun waktu 7 bulan terakir sebanyak 118 kasus. Sedangkan pada bulan Juli-

Oktober tahun 2011 kasus infark miokard akut yang mengalami kematian 

sebanyak 16 kasus dari 31 kasus, hal ini bisa disebabkan bebagai macam 



factor salah satunya yaitu terlambatnya penanganan akibat komplikasi yang 

terlanjur parah, kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga akan penyakit 

jantung. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk membuat karya tulis 

ilmiah tentang penanganan kasus infark miokard akut dengan judul “ Asuhan 

Keperawatan Kegawatdaruratan Infark Miokard Akut di RSUD Moewardi 

Surakarta” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian pada sub bab latar belakang maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut “ bagaimana Asuhan Keperawatan pada  

pasien dengan kegawatdaruratan Infark Miokard Akut di RSUD Moewardi 

Surakarta” 

 

C. TUJUAN 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran umum tantang asuhan keperawatan dengan 

kegawatdaruratan Infark Miokard Akut dan mampu menerapkan teori 

kedalam praktek kegawatdarutan Infark Miokard Akut.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melakukan pengkajian yang tepat pada pasien dengan infark 

miokard akut.  

b. Mampu melakukan analisa data dan menegakan diagnose keperawatan 

pada pasien infark miokard akut  



c. Mampu menyusunan intervensi keperawatan pada pasien dengan infark 

miokard akut.  

d. Mampu melakukan implementasi  keperawatan pada pasien dengan Infark 

Miokard Akut. 

e. Mampu mengevaluasi hasil asuhan keperawatan pada pasien dengan Infark 

Miokard Akut  

f. Mampu mendokumentasikan asuhan keperawatan yang telah diberikan 

pada pasien dengan kegawatdaruratan infark miokard akut 

g. Mampu mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktek Di 

RSUD Dr.Moewardi Surakarta 

 

D. MANFAAT 

1. Bagi Perawat 

Dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan asuhan keperawatan 

khususnya bagi pasien dengan Infark Miokard Akut 

2. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan masukan dalam standar penggunaan asuhan keperawatan 

dengan kegawat daruratan Infark Miokard Akut. 

3. Bagi Instansi Akademik 

Dapat digunakan sebagai informasi bagi institusi pendidikan dalam 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di masa yang akan datang 

4. Bagi Pembaca  

Sebagai sumber informasi bagi pembaca tentang penyakit dan cara 

perawatan pasien dengan Infark Miokard Akut. 



 


