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GAMBARAN RESIKO PENYAKIT JANTUNG KORONER PADA 

PENYANDANG DIABETES MELITUS DI PUSKESMAS PURWOSARI 
 
 

Abstrak 

Penyakit Diabetes Melitus yang tidak dikelola dengan baik akan 

mengakibatkan komplikasi vaskularseperti penyakit jantung koroner. Saat ini angka 

prevalensijantung koroner sangat tinggi yaitu berkisar antara 45-70%. Gejala 

penyakit jantung koroner pada penyandang diabetes bisa terlihat jelasmelitus dan bisa 

juga tidak tampak sampai akhirnya penyandang mengalami kematian  mendadak. 

Menurut American Heart Association (AHA) kurang lebih 65% penderita Diabetes 

Melitus meninggal akibat penyakit jantung dan stroke. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui gambaran kejadian  resiko penyakit jantung koroner pada penyandang 

diabetes di Puskesmas Purwosari Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian adalah penyandang 

diabetes melitus yang ada di Puskesmas Purwosari dari bulan Januari- Agustus 2017 

sebanyak 480 Penyandang diabetes melitus. Sampel penelitian sebanyak 83 pasien 

diabetes melitus yang ditentukan menggunakan teknik accidental sampling. 

Pengumpulan data penelitian menggunakan wawancara, data rekam medik dan 

pengukuran IMT yang selanjutnya dianalisis  menggunakan analisis deskripstif. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa karakteristik penyandang diabetes melitus  di 

Puskesmas Purwosari Surakarta sebagian besar responden memiliki riwayat lama 

menderita diabetes melitus 1 – 10 tahun dan gambaran resiko kejadian penyakit 

jantung koroner pada penyandang diabetes melitus  di Puskesmas Purwosari 

Surakarta sebagian besar adalah resiko tinggi. Bagi penyandang DM hendaknya 

selalu meningkatkan gaya hidup sehat dan rutin untuk mengecek kesehatannya di 

fasilitas kesehatan. 

 

Kata kunci: resiko penyakit jantung koroner, diabetes melitus 

 

Abstract 

 

Diabetes mellitus  that is not managed properly will caused in vascular complications 

such as coronary heart disease. The rate of coronary heart disease is very high, 

ranging from 45-70% presently. The symptoms of coronary heart disease  in diabetes 

mellitus people  can be seen clearly and also can not be seen until finally people 

suddenly death. According to the American Heart Association (AHA) approximately 

65% of Diabetes Mellitus people die because of heart disease and stroke. The purpose 

of this study is to determine description of coronary heart disease risk on diabetes 

melitus people in Puskesmas Purwosari. This research is a quantitative with 

descriptive approach. The population of this study were 480 diabetes mellitus people 
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in Puskesmas Purwosari from January to August 2017. The  Samples are 83 diabetes 

mellitus people who determined using accidental sampling technique. The data 

collection using an interview, medical record and body mass indexmeasurements then 

analyzed using descriptive analysis. The conclusion of This study are  the 

characteristics diabetes mellitus people in Puskesmas Purwosari Surakarta are having 

a long history of diabetes mellitus 1 - 10 years and description of coronary heart 

disease risk on diabetes melitus people in Puskesmas Purwosari Surakarta is mostly 

high . Diabetes mellitus people should always improve the healthy lifestyle and 

routine to check their health up in health facilities. 

 

Key word: risk of coronary heart disease,  diabetes mellitus  

 

1. PENDAHULUAN 

Diabetes Meliitus merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan 

keadaan hiperglikemia yang disebabkan akibat dari ganguan sekresi insulin, 

trauma penurunan kerja insulin, atau pun keduanya (American Diabetes 

Assosiation /ADA, 2011). Diabetes Melitus (DM)  diklasifikasikan menjadi 4 

tipe yaitu tipe 1 DM tergantung insulin, tipe 2 DM tidak tergantung insulin, DM 

yang berhubungan dengan keadaan atau sindrom lainnya (diabtes sekunder) dan 

DM gestasional (Black & Hawks, 2009). DM tipe 2 merupakan DM dengan 

kejadian terbanyak didunia, departemen kesehatan amerikat serikat melaporkan 

90% DM merupakan DM tipe 2 (Black & Hawks, 2009). 

Jumlah penyandang DM 2015 diperkirakan ada sekitar 415 juta dan akan 

meningkat menjadi 642 juta orang pada tahun 2040, orang dewasa dengan 

diabetes (IDF Atlas, 2015).  Indonesia merupakan negara urutan ke 5 teratas 

setelah negara India, Cina, Amerika Serikat dan Pakistan dengan jumlah 

penyandang diabetes terbanyak dunia, jumlah prevalensi penyandang diabetes di 

Indonesia sebesar 9,1 juta orang  (PERKENI, 2015).  

Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyatakan 

prevalensi DM di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 sebesar 14,96%, 

mengalami kenaikkan lebih tinggi dibanding tahun 2013 yakni sebesar 13,6% 
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(Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2014).  Data kunjungan puskesmas dan 

rumah sakit kota surakarta 2016 didapatkan jumlah penyandang DM sebanyak  

40.366 kasus baru untuk pasien DM tipe 2 dan 1.054 untuk pasien DM tipe 1. 

Sedangkan 2015 yaitu sebanyak 26.985 kasus DM. Hal ini menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan kasus yang signifikan dari tahun 2016 (Dinkes Surakarta, 

2017). 

Berdasarkan rekapitulasi tahunan data kunjungan DM tingkat Puskesmas di 

daerah Surakarta Tahun 2016  kasus terbanyak yaitu di daerah Puskesmas 

Purwosari dengan 1319 kasus, Sedangkan pada urutan kedua yaitu Puskesmas 

Purwodiningrat 635 kasus, dan kasus  DM tertinggi pada urutan ketiga yaitu pada 

Puskesmas Nusukan dengan 476 kasus (DinKes Surakarta, 2017). 

Diabetes melitus yang tidak dikelola dengan baik mengakibatkan 

komplikasi vaskular yang dibedakan menjadi komplikasi makrovaskular seperti 

penyakit jantung koroner, penyakit pembuluh darah perifer dan stroke, serta 

mikrovaskular seperti retinopati, nefropati dan neuropati (Salans, 2009). Penyakit 

jantung koroner merupakan komplikasi yang sering terjadi dan cenderung tidak 

disadari oleh penyandang diabetes melitus (Sylvia, 2008). 

Penyakit Jantung Koroner (PJK) yaitu penyakit jantung yang disebabkan 

karena penyempitan arteri koroner akibat proses aterosklerosis atau spasme atau 

kombinasi keduanya (Maron, 2009). Mekanisme terjadinya penyakit jantung 

koroner pada diabetes melitus sangat komplek dan risiko terjadinya 

aterosklerosis dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain hipertensi, 

hiperglikemia, kadar kolesterol total, kadar kolesterol LDL (low density 

lipoprotein), kadar kolesterol HDL (high density lipoprotein), kadar trigliserida, 

merokok,latihan fisik yang kurang, jenis kelamin pria, usia (penuaan), riwayat 

penyakit keluarga, dan obesitas (Young, 2008).  

Gejala penyakit jantung koroner pada penyandang diabetes melitus bisa 

terlihat jelas namun juga bisa tidak tampak sampai akhirnya penyandang 

mengalami kematian  mendadak. Biasanya manifestasi yang dapat muncul 
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berupa gejala angina pektoris yaitu adanya rasa nyeri dada, dapat berupa rasa 

berat, rasa teriris-iris, seperti diremas, rasa tertindih berat, pada dada bagian kiri 

atau tengah yang dapat menjalar ke leher, bahu, punggung ataupun lengan kiri. 

Pasien juga dapat mengeluh adanya sesak nafas, mudah capek, sesak saat 

melakukan aktivitas atau sindroma dyspepsia seperti nyeri ulu hati, mual ataupun 

muntah. Keluhan ini dapat muncul pada saat istirahat atau pun pada saat 

beraktifitas (Lena, 2013). 

Penyakit jantung koroner adalah penyebab kematian dan kesakitan utama 

pada pasien DM. Angka kejadian  PJK  pada DM berkisar antara 45-70 % angka 

ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kejadian yang bukan akibat diabetes 

(Majid,2010). Sampai saat ini pada tahun 2015 angka kejadian Penyakit Jantung 

Koroner pada pasien Diabetes Melitus tipe 2 masih tinggi, menurut American 

Heart Association (2012) kurang lebih 65% penyandang Diabetes Melitus 

meninggal akibat penyakit jantung dan stroke. Laporan Riskesdas (2013) 

menunjukan bahwa pravalensi PJK berdasarkan diagnosa dokter atau gejala di 

Jawa Tengah sebesar 1,4 %. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Surakarta 

tahun (2015) untuk penyakit jantung koroner mempunyai prevalensi 8,79%. 

Peneliti melakukan wawancara dengan petugas Puskesmas Purwosari 

menyatakan bahwa selama ini belum pernah melakukan deteksi dini penyakit 

jantung koroner baik pada pasien DM maupun pasien umum. Peneliti juga 

melakukan wawancara pada delapan orang penyandang DM didapatkan bahwa 

lima orang diantaranya mengeluh nyeri dada, dada terasa berat, nyeri dirasakan 

seperti teriris-iris, sesak napas, dan mudah lelah saat beraktifitas, serta 

mempunyai riwayat hipertensi. Tiga orang diantaranya mengeluh sesak napas 

jika melakukan aktivitas seperti berlari, nyeri ulu hati, mual dan muntah dan 

selama ini menjadi perokok aktif.   

Melihat angka prevalensi kejadian jantung koroner sangat tinggi pada 

penyandang DM  dan karena deteksi dini yang terlambat akan menyebabkan  

kematian dini. Sebagai perawat yang berperan dalam pemberian asuhan 
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keperawatan diharapkan mampu untuk melakukan deteksi dini risiko penyakit 

jantung koroner pada penyandang diabetes melitus.  Berdasarkan uraian di atas 

peneliti tertarik untuk mengidentifikasi gambaran risiko  PJK pada penyandang 

DM di Puskesmas Purwosari Surakarta. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Populasi penelitian adalah penyandang DM yang ada di Puskesmas 

Purwosari dari bulan Januari- Agustus 2017 sebanyak 480 Penyandang DM. 

Sampel penelitian sebanyak 83 pasien DM yang ditentukan menggunakan teknik 

accidental sampling. Pengumpulan data penelitian menggunakan wawancara, 

rekam medik dan pengukuran IMT yang selanjutnya dianalisis  menggunakan 

analisis deskrptif. 

Cara pengumpulan data peneliti menunggu responden di puskesmas, 

peneliti mengidentifikasi responden sesuai dengan kriteria sampel serta  

menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, memberikan lembar inform consent, 

setelah itu peneliti melakukan wawancara tentang identitas responden, riwayat 

merokok, serta aktifitas latihan fisik. Peneliti melihat data rekam medik untuk 

mendapatkan riwayat tekanan darah 3 bulan terakhir dan penliti melakukan 

pengukuran indeks massa tubuh menggunakan timbangan berat badan dan 

pengukur tinggi badan, setelah mendapatkan semua data peneliti melakukan 

skoring risiko penyakit jantung koroner dengan mengunakan Jakarta 

Cardiovascular Score. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Penyandang  Diabetes Melitus 
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Lama Menderita DM 

No Lama menderita DM Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

1 – 10 tahun 

11 – 20 tahun 

73 

10 

88 

12 

 Total  83 100 

Distribusi responden menurut lama menderita DM sebagian besar 
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menunjukkan kurang atau sama dengan 10 tahun yaitu sebanyak 73 responden 

(88%) dan lebih dari 10 tahun sebanyak 10 responden (12%). 

3.2 Risiko Penyakit Jantung Koroner 

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Usia   

 

 

 

 

 

 

Distribusi responden menurut usia menunjukkan distribusi tertinggi 

adalah 50 - 64 tahun sebanyak 56 responden (67%) dan sisanya sebanyak 27 

responden (33%) berusia 25-49 tahun. 

 

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

Perempuan 

Laki-laki 

45 

38 

54 

46 

 Total  83 100 

Distribusi karakteristik responden menurut jenis kelamin menunjukkan 

sebagian besar adalah perempuan yaitu sebanyak 45 responden (54%) dan 

sisanya laki-laki sebanyak 38 responden (46%). 

 

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Riwayat Hipertensi 

No Hipertensi  Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

Hipertensi 

Tidak hipertensi 

49 

34 

59 

41 

 Total  83 100 

Distribusi responden menurut riwayat hipertensi selama tiga bulan 

terakhir menunjukkan sebagian besar mengalami hipertensi yaitu 

sebanyak 49 responden (59%) dan sisanya mengalami tidak hipertensi 

sebanyak 34 responden (41%). 

 

No Usia  Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

25 – 49 tahun 

50 – 64 tahun 

27 

56 

33 

67 

 Total  83 100 
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Tabel 

5  Distribusi Frekuensi Responden Menurut Perilaku Merokok 

No Perilaku merokok Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

Tidak merokok 

Pernah/merokok 

67 

16 

81 

19 

 Total  83 100 

Distribusi responden menurut perilaku merokok menunjukkan bahwa 

sebagian besar tidak  merokok yaitu sebanyak 67 responden (81%) dan 

sisanya 16 responden (19%) pernah merokok atau saat ini merokok. 

Tabel 6 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Indeks Massa Tubuh 

No Indeks Massa Tubuh Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

3 

Obesitas 

Gemuk 

Normal 

57 

15 

11 

68,7 

18 

13,3 

 Total  83 100 

Distribusi responden menurut indeks massa tubuh menunjukan bahwa 

sebagian besar mengalami obesitas yaitu sebanyak 57 responden (68,7%), 

selanjutnya mengalami kegumukan 15 responden (18%) dan normal 11 

responden (13,3). 

Tabel 7 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Aktifitas fisik 

No Indeks Massa Tubuh Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

3 

4 

Aktifitas berat 

Aktifitas sedang 

Aktifitas ringan 

Tanpa aktifitas 

30 

31 

15 

7 

36.1 

37.3 

18.1 

8.4 

 Total  83 100 

 

Ditribusi responden menurut aktifitas fisik menunjukan bahwa 

aktifitas berat 30 responden (36.1), aktifitas sedang 31 responden (37.3), 
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aktifitas ringan 15 responden (18.1) dan tanpa aktifitas sebanyak 7 

responden (8.4) 

 

Tabel 8 Distribusi Frekuensi Risiko Penyakit Jantung Koroner 

No Tingkat Stres Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

3 

Risiko rendah 

Risiko sedang 

Risiko tinggi 

13 

28 

42 

16 

34 

50 

 Total  83 100 

Distribusi frekuensi risiko penyakit jantung koroner menunjukkan 

distribusi tertinggi adalah risiko tinggi yaitu sebanyak 42 responden 

(50%), selanjutnya risiko sedang sebanyak 28 responden (34%), dan 

risiko rendah sebanyak 13 responden (16%) 

 

3.3 Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden mengalami DM kurang dari 10 tahun. Yusra (2011) 

mengemukakan bahwa lama DM berhubungan secara signifikan dengan 

kualitas hidup penyandang yang pada umumnya lebih rendah pada durasi 

diabetes yang panjang. Selain itu, tingkat kecemasan pada durasi penyakit 

yang panjang dapat berakibat terhadap penurunan kualitas hidup penyandang 

DM tipe II. Yusra (2011) menyatakan bahwa lamanya menderita DM juga 

berpengaruh terhadap keyakinan penyandang dalam perawatan yang tentunya 

berpengaruh pada kualitas hidupnya. Penyandang yang telah menderita DM ≥ 

11 tahun memiliki efikasi diri yang baik daripada penyandang yang menderita 

DM < 10 tahun, hal itu disebabkan karena penyandang telah berpengalaman 

dalam mengelola penyakitnya dan memiliki koping yang baik. 
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3.4 Gambaran Risiko Penyakit Jantung Koroner 

Gambaran risiko penyakit jantung koroner menunjukkan distribusi 

tertinggi adalah risiko tinggi. Hiperglikemia menyebabkan peningkatan risiko 

terhadap penyakit jantung koroner, kadar glukosa yang meningkat terutama 

dalam waktu yang cukup lama menyebabkan terjadinya penumpukan 

glikoprotein. Penumpukan yang tidak normal dari glikoprotein yang terletak 

pada dinding pembulu darah koroner dapat mengakibatkan perunahan struktur 

dan fungsi arteri tersebut menyebabkan aliran darah ke otot jantung 

mengalami penurunan (Smeltzer & Bare, 2013).  Faktor risiko dalam Jakarta 

Cardiovascular Score dalam penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, riwayat 

tekanan darah, indeks massa tubuh, riwayat merokok, riwayat diabetes melitus 

dan aktifitas fisik.  

Secara umum semua responden merupakan penyandang DM yang 

memiliki resiko terhadap penyakit jantung koroner. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan DM dengan kejadian jantung 

koroner. Penelitian Dubey, Guruprasad and Subramanyam (2013) yang 

meneliti hubungan antara penyakit diabetes melitus tipe 2 terhadap kejadian 

penyakit  jantung koroner menyimpulkan bahwa pasien dengan penyakit DM 

tipe 2 memiliki resiko mengalami penyakit jantung koroner lebih tinggi 

dibandingkan pasien non DM tipe 2. 

Faktor yang turut meningkatkan risiko PJK pada penelitian ini adalah usia 

responden. Karakteristik usia responden distribusi tertinggi adalah 50 - 64 

tahun. Fukumoto (2017) menyebutkan bahwa penuaan merupakan hal yang 

wajar sekaligus menjadi faktor kunci yang meningkatkan gangguan jantung 

yang melibatkan aterosklerosis dan pengapuran. 

Distribusi karaktertik usia responden tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden merupakan kelompok individu dengan usia resiko 

mengalami PJK yang tinggi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Susilo 

(2015) yang mengemukakan bahwa risiko terkena PJK setelah berusia 40 
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tahun yaitu 49% untuk laki- laki dan 32% untuk perempuan. Hasil penelitian 

menyebutkan bahwa usia ≥ 50 tahun memeliki risiko terjadinya PJK pada 

penyandang DM 3,00 kali lebih besar dan untuk usia ≥ 60 tahun memilki 

risiko terjadinya PJK pada penyandang DM 4,70 kali lebih besar. 

Peningkatan resiko penyakit jantung koroner terjadi pada usia 45 tahun. 

Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Nadeem, Ahmed, Mansoor, dan 

Farooq (2013) yang mengemukakan bahwa terdapat peningkatan resiko 

penyakit  jantung koroner pada usia 45 tahun keatas, walaupun dinyatakan 

dalam penelitian ini bahwa faktor utama risiko penyakit jantung koroner 

adalah hipertensi, penyakit DM, perilaku merokok, dan riwayat keluarga. 

Responden menurut jenis kelamin menunjukkan sebagian besar adalah 

perempuan. Prevalensi DM pada perempuan dibuktikan dalam penelitian 

Jelantik (2014), yaitu terdapat hubungan faktor resiko usia, jenis kelamin, 

kegemukan dan hipertensi dengan kejadian DM  di wilayah Kerja Puskesmas 

Mataram Tahun 2013, dimana sebagian besar berjenis kelamin perempuan. 

Penelitian lain dilakukan Trisnawati, Kurnia & Setyorogo (2013) yang 

menunjukkan jenis kelamin berhubungan dengan kejadian DM  di Puskesmas 

Kecamatan Cengkareng dan hal ini didukung Tandra (2013) menyatakan 

bahwa perempuan memiliki resiko lebih besar untuk menderita DM tipe 2 

berhubungan dengan kehamilan dimana kehamilan merupakan faktor resiko 

terjadinya DM dan secara fisik perempuan memiliki peluang peningkatan 

indeks masa tubuh yang lebih besar. Hal ini berlawanan dengan hasil 

penelitian Nugroho dan Purwanti (2010) tidak ada hubungan prevalensi jenis 

kelamin dengan kejadian DM di wilayah Puskesmas Sukoharjo 1 Kabupaten 

Sukoharjo. 

Faktor lain yang turut meningkatkan risiko PJK pada penelitian ini adalah 

sebagian besar responden memiliki riwayat hipertensi. Brown (Novriyanti, 

2014) menjelaskan bahwa hipertensi meningkatkan resistensi ventrikel kiri 

sehingga beban kerja jantung bertambah. Perjalanan penyakit hipertensi 
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sangat perlahan, kondisi yang kronis dapat mengakibatkan kematian karena 

payah jantung dan PJK. Milane, et.all (2014) mengemukakan bahwa 

hipertensi  merupakan faktor utama penyebab terjadinya jantung koroner. Hal 

tersebut sebagaimana disimpulkannya dalam penelitian tentang hubungan 

hipertensi dengan kejadian penyakit jantung koroner di Lebanon. Penelitian 

ini menunjukkan bahwa hipertensi merupakan faktor risiko utama terhadap 

terjadinya penyakit jantung koroner. Hal senada diungkapkan oleh Weber 

et.all (2016) menjelaskan bahwa tekanan darah tinggi atau hipertensi 

merupakan faktor risiko tinggi terhadap resiko penyakit jantung koroner hal 

ini dikarenakan tekanan darah atau hipertensi menyebabkan terjadinya plak 

aterosklerosis, kekakuan pada arteri dan koroner. 

Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa sebagian besar 

mengalami obesitas. Obesitas merupakan seseorang yang memiliki berat 

badan melebihi normal dan mengalami penimbunan lemak yang berlebihan. 

Sebanyak 30% kematian akibat PJK terjadi pada mereka yang menderita 

obesitas (Pudiastuti, 2013).  Obesitas sering didefinisikan dengan berat badan, 

tetapi lebih tepat didefiniskan dengan Indeks Massa Tubuh (IMT), merupakan 

indeks sederhana perbandingan berat dan tinggi badan yang biasa digunakan 

untuk mengklasifikasi berat badan kurang, lebih dan obesitas pada individu 

(WHO, 2006). Penelitian Farahdika (2015) tentang faktor risiko yang 

berhubungan dengan penyakit jantung koroner pada usia 41-60 tahun di 

RSUD Kota Semarang, dengan sampel sebanyak 78 sampel, menunjukkan 

adanya hubungan antara obesitas dengan penyakit jantung koroner, hal ini di 

dukung berdasarkan hasil penelitian oleh Labounty, et al., (2013) menunjukan 

kenaikan IMT sebesar 5 kg/m2 akan meningkatkan risiko PJK sebesar 1,25 

kali. Hasil ini menunjukan bahwa pertambahan berat badan akan 

meningkatkan risiko kesakitan dan kematian akibat PJK karena terjadi 

peningkatan keparahan PJK sesuai dengan pertambahan IMT. Berdasarkan 

penelitian (Lloyd-Jones et al., 2006) yang menemukan bahwa Obesitas 
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meningkatkan risiko PJK pada laki-laki dan perempuan sebesar 41% dan 

21%. Peningkatan risiko PJK akibat Obesitas lebih tinggi pada perempuan 

dibandingkan pada laki-laki.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tidak  merokok. 

kebiasaan merokok berhubungan erat dengan kejadian penyakit jantung 

koroner, Pada umumnya orang dengan kebiasaan merokok, akan menghisap 

bahan kimia sebanyak 4000 bahan kimia dan 200 diantaranya beracun antara 

lain nikotin, tar, dan karbon monoksida (CO) yang dihasilkan oleh asap rokok 

memiliki dampak buruk terhadap kesehatan (Handayani, 2015). America 

heart Asscociation, mengungkapkan hasil penelitian hubungan antara 

kebiasaan merokok dengan penyakit jantung koroner bahwa yang merokok 10 

hingga 20 batang per hari mengalami penyakit jantung koroner sebanyak 1,9 

kali lebih tinggi dari orang yang tidak merokok. Orang yang merokok lebih 

dari 21 batang per hari maka mengalami penyakit jantung meningkat menjadi 

2,15 kali, merokok dapat meningkatkan sumbatan dan penyempitan pembuluh 

darah. Hal ini dapat berhubungan dengan terjadinya atherosclerosis 

(pengapuran atau penebalan dinding pembuluh darah). Hal ini akan mengarah 

pada kerusakan dinding pembuluh darah (Fatimah, 2015). 

Hasil penelitian menunjukan responden melakukan aktifitas fisik 

sedang hingga berat. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang 

meningkatkan pengeluaran tenaga/energi dan pembakaran energi. Aktivitas 

fisik dikategorikan cukup apabila seseorang melakukan latihan fisik atau 

olahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. 

(Kemenkes RI, 2011) Patofisiologi PJK pada umumnya disebabkan 

penumpukan lemak atau LDL di pembuluh darah. Tetapi kondisi ini dipicu 

dari beberapa gaya hidup yang tidak sehat seperti kurangnya aktivitas fisik, 

merokok, pola makan tidak sehat dan obesitas (WHO, 2011). Kurang 

beraktivitas fisik merupakan faktor risiko terhadap PJK, sebaliknya 

beraktivitas fisik cukup secara teratur dapat menurunkan risiko PJK dengan 
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cara meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah (Ignarro, L., 

Balestrieri, L. & Napoli, C, 2007). 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Karakteristik penyandang diabetes melitus  di Wilayah kerja Puskesmas 

Purwosari Surakarta sebagian besar memiliki riwayat lama menderita DM 

1 – 10 tahun. 

Gambaran risiko kejadian penyakit jantung koroner pada penyandang 

diabetes melitus di Wilayah kerja Puskesmas Purwosari Surakarta 

sebagian besar adalah risiko tinggi. 

4.2 Saran 

Bagi Puskesmas 

Bagi pihak puskesmas hendaknya meningkatkan upaya penurunan risiko 

kejadian penyakit jantung koroner, dengan melakukan skrining dan 

pemeriksaan berkala untuk pasien mempunyai risiko penyakit jantung 

koroner.  

Bagi penyandang DM  

Penyandang DM hendaknya  meningkatkan gaya hidup sehat mereka 

antara lain selalu melakukan pengontrolan tingkat kesehatannya misalnya 

mengontrol kadar gula darah dan tekanan darah, selanjutnya melakukan 

aktivitas yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung koroner misalnya 

berolahraga dengan teratur. 

Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya hendaknya menganalisis faktor-faktor yang 

berhubungan dengan risiko penyakit jantung koroner sehingga diketahui 

faktor manakah yang paling dominan berhubungan dengan risiko penyakit 

jantung koroner. 
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