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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelayanan kesehatan pada masa kini sudah merupakan industri jasa 

kesehatan utama di mana setiap rumah sakit bertanggung jawab terhadap 

penerima jasa pelayanan kesehatan. Keberadaan dan kualitas pelayanan 

kesehatan yang diberikan ditentukan oleh nilai-nilai dan harapan dari 

penerima jasa pelayanan tersebut. Di samping itu, penekanan pelayanan 

kepada kualitas yang tinggi tersebut harus dapat dicapai dengan biaya yang 

dapat dipertanggung-jawabkan. Dengan demikian, semua pemberi pelayanan 

ditekan untuk menurunkan biaya pelayanan namun kualitas pelayanan dan 

kepuasan klien sebagai konsumen masih tetap menjadi tolok ukur pelayanan 

kesehatan yang diberikan (Nurachmah, 2001). 

Fungsi system kardiovaskuler adalah memberikan dan mengalirkan suplai 

oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh yang diperlukan 

dalam proses metabolisme. Secara normal setiap jaringan dan seluruh organ 

tubuh akan menerima aliran darah dalam jumlah yang cukup sehingga 

jaringan dan organ tubuh menerima nutrisi dengan adekuat (Muttaqin, 2009). 

Terdapat banyak permasalahan pada system kardiovaskuler, antara lain 

penyakit pada arteri koroner (arteriosklerosis, iskemia, angina pectoris dan 

infark  miocard), gangguan dinamika jantung (gagal jantung, hipertensi, dan 

syok kardiogenik), infeksi dan inflamasi jantung (endokarditis, perikarditis, 
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dan miocarditis) dan masih banyak lagi permasalahan yang terjadi pada organ 

dan system jantung. 

Pada tahun 2005 di Amerika, penyakit kardiovaskuler bertanggung jawab 

untuk 864,55 kematian, atau 35,3 % dari seluruh kematian pada tahun itu. 

Sebesar 151.000 kematian akibat infark micard (Eoudi et al., 2012). Adapun 

data epidiemiologi pada tingkat nasional antaranya laporan studi mortalitas 

tahun 2001 oleh survey kesehatan nasional menunjukkan bahwa penyebab 

utama kematian di Indonesia adalah penyakit system sirkulasi (jantung dan 

pembuluh darah) sekitar 26,39% (Jamal, 2004). 

Di Amerika Serikat terjadi pada periode 2005-2008, rata-rata angka 

kematian terjadi setelah 30 hari perawatan sekitar 16,6% dengan kisaran dari 

10,9% menjadi 24,9% tergantung perawatan yang diberikan oleh rumah sakit 

tersebut. Salah satu studi menemukan bahwa 0,4% pasien dengan profil 

beresiko rendah meninggal setelah 90 hari perawatan, sedangkan pada orang 

yang berisiko tinggi kisaran 21,1% pasien (Jamal, 2004).. 

Penyakit kardiovaskuler saat ini menempati urutan pertama sebagai 

penyebab kematian di Indonesia. Survey kesehatan rumah tangga yang 

dilakukan secara berkala oleh Departemen kesehatan menunjukkan bahwa 

penyakit kardiovaskuler memberikan kontribusi sebesar 24,4% pada tahun 

1998 (Perki, 2004). 

Prognosis secara signifikan memburuk jika terjadi komplikasi mekanis 

seperti keruskan otot kapiler atau pecahnya dinding miokard. Morbiditas dan 
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mortalitas akibat infark miokard telah menurun selama bertahun-tahun karena 

pengobatan yang lebih baik. 

Infark miokard biasanya disebabkan oleh thrombus arteri koroner. 

Terjadinya thrombus disebabkan oleh rupture plak yang kemudian diikuti oleh 

pembentukan thrombus oleh trombosit. Lokasi dan luasnya miokard infark 

tergantung pada arteri yang oklusi dan aliran darah kolateral (Rilantono, 

2004).  Menurut Hudak & Gallo (2005) sumbatan terjadi oleh karena adanya 

ateroksklerotik pada dinding arteri koroner, sehingga menyumbat aliran darah ke jaringan 

otot jantung.. Untuk Old miocard infark sendiri merupakan penyakit jantung 

yang disebabkan oleh karena sumbatan arteri koroner.  

Ruang Intensive Care Unit-Intensive Coronary Care Unit (ICU-ICCU) di 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soehadi Projonegoro Sragen merupakan 

rumah sakit umum yang terletak diwilayah Surakarta paling timur dan 

termasuk rumah sakit non pendidikan tipe B. Tercatat pasien yang rawat inap 

di ICU pada tahun 2012 sebanyak 276 pasien jantung, dan sebanyak 20 untuk 

pasien Old Miocard Infark sendiri. Pada ruang di ruang Intensive Care Unit 

(ICU) di Rumah Sakit Umum Daerah Soehadi Prijonegoro Sragen 

menampung kapasitas tempat tidur sebanyak 6 buah (Rekam Medis RSUD 

Sragen, di peroleh pada 2012).  

Data yang diperoleh dari rekam medik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

Soehadi Prijonegoro Sragen, diperoleh data prevalensi penderita OMI pada 

Januari-Juli 2012 sebanyak 20 orang. Sedangkan penyebab dari OMI tersebut 

untuk masing-masing pasien berbeda. Angka mortalitas pada bulan Januari 
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sampai Juli sebanyak 8 klien pada penderita sakit jantung yang cukup 

signifikan di ICU-ICCU Sragen.. Penanganan untuk penderita OMI di ruang 

intensive masih perlu dilakukan peningkatan dalam hal pemberian asuhan 

keperawatan. 

Mengingat begitu banyak permasalahan yang muncul pada pasien infark 

miokard, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Asuhan Keperawatan 

Pada Ny.D Dengan Old Miocard Infark (OMI) di Ruang Intensive Care Unit 

(ICU)”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari permasalah yang ada, penulis merusmuskan masalah sebagai berikut :  

Bagaimana asuhan keperawatan pada ny.D dengan Old Miocard Infark (OMI) 

di ruang Intensive Care Unit (ICU) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

Soehadi Projonegoro Sragen?”. 

 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan ini meliputi dua hal yaitu tujuan khusus dan tujuan umum : 

1. Tujuan Umum 

Diperoleh pengalaman nyata dalam menerapkan Asuhan keperawatan 

klien dengan Old Miocard Infark (OMI) secara komprehensif melalui 

proses keperawatan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Dapat melakukan pengkajian secara langung pada klien dengan Old 

Miocard Infark (OMI). 
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b. Dapat merumuskan masalah dan membuat diagnosa keperawatan pada 

klien Old Miocard Infark (OMI). 

c. Dapat membuat perencanaan pada Old Miocard Infark (OMI). 

d. Mampu melaksanakan tindakan keperawatan pada klien Old 

Miocard Infark (OMI). 

e. Mampu mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan pada klien 

Old Miocard Infark (OMI). 

 

D. Manfaat Penulisan 

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dengan kondisi klien 

dengan Old Miocard Infark (OMI) sebagai berikut : 

1. Bagi penulis. 

 Memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian, disamping 

itu meningkatkan pemahamann tentang memberikan dan menyusun 

penatalaksanaan asuhan keperawatan pada penderita Old Miocard Infark 

(OMI).  

2. Bagi Klien. 

Hasil penelitian ini dapat membantu meningkatan derajat kesehatan 

pada klien yang mengalami Old Miocard Infark (OMI). 

3. Bagi Institusi. 

Mengetahui tingkat kemampuan mahasiswa dan sebagai cara untuk 

mengevaluasi  materi yang telah diberikan kepada mahasiswa. 
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4. Bagi Rumah Sakit Umum Dareh Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. 

Hasil penelitian yang dilakukan dapat di jadikan sebagai masukan 

untuk profesi perawat dalam mengaplikasikan asuhan keperawatan yang 

telah dijalankan. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya  

dalam bidang kesehatan, sebagai modalitas perawat untuk menyelesaikan 

problem kapasitas fisik dan kemampuan fungsional dengan tetap beracuan 

pada keterampilan dasar dari praktek dan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan tekhnologi.   

  


