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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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 Mellitus (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 (Internasional Diabetes Federation /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  (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia/  

PERKENI, 2015).  

Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyatakan 

prevalensi DM di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 sebesar 14,96%, 
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mengalami kenaikkan lebih tinggi dibanding tahun 2013 yakni sebesar 

13,6% (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 (Dinas kesehatan 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 (Dinas Kesehatan 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 

mellitus (Price, 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 
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terjadinya penyakit jantung koroner pada diabetes melitus sangat komplek 

dan resiko 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, 

umur (penuaan), riwayat penyakit keluarga, dan obesitas (Young, 2008). 

Penelitian lain mengungkapkan terjadinya aterosklerosis sangat 

dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, hipertensi dan diabetes mellitus 

(Rahman, 2012). 

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 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 ataupun pada saat beraktifitas (Majid, 2007). 

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 
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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 Riset keseshatan dasar (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 keperawatan diharapkan mampu untuk melakukan 

deteksi dini resiko penyakit jantung koroner pada penyandang diabetes 

mellitus. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk 
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mengidentifikasi gambaran resiko  PJK pada penyandang DM di 

Puskesmas Purwosari Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Komplikasi Penyakit Jantung Koroner merupakan penyebab 

kematian paling sering karena terlambatnya dalam mendiagnosis, dengan 

dilakukannya deteksi dini resiko penyakit jantung koroner akan dapat 

mencegah terjadinya komplikasi yang lebih lanjut. Berdasarkan latar 

belakang yang telah disampaikan maka peneliti sangat tertarik untuk 

meneliti “ Bagaimana Gambaran resiko Penyakit Jantung Koroner pada 

penyandang Diabetes Mellitus Di Puskesmas Purwosari Surakarta?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran kejadian resiko Penyakit Jantung Koroner pada 

penyandang diabetes di Puskesmas Surakarta.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik penyandang diabetes mellitus meliputi 

lama menderita diabetes mellitus di Puskesmas Surakarta. 

b. Mengetahui resiko penyakit jantung koroner pada penyandang 

diabetes melitus di Puskesmas Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

1. Bagi profesi perawat 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi perawat 

dalam melakukan deteksi dini resiko penyakit jantung koroner 

sehingga dampak dari perburukan penyakit jantung koroner pada 

penyandang diabetes melitus dapat dicegah sejak dini.  

2. Bagi Institusi 

a. Pendidikan 

Hasil studi ini dapat menjadi tambahan kepustakaan dan dapat 

dijadikan materi dalam pengajaran. Selain itu, hasil studi ini juga 

dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian-

penelitian selanjutnya mengenai penyakit jantung koroner pada 

penyandang diabetes mellitus. 

b. Pelayanan kesehatan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi 

pelayanan kesehatan mengenai data aktual jumlah penyandang 

diabetes mellitus yang mengalami resiko komplikasi penyakit 

jantung koroner. 

3. BagiPenulis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang gambaran 

penyakit jantung koroner yang dialami penyandang diabetes melalui 

pemeriksaan dini. Selain itu, hasil studi ini juga dapat menambah 
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pengalaman dalam melakukan pemeriksaan resiko PJK  pada 

diabetisi. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil studi ini dapat menambah informasi bagi peneliti selanjutnya 

tentang pemeriksaan PJK dengan menggunakan instrument lainnya 

serta memperhatikan aspek lainnya misalnya dari segi spiritual dan 

sosial. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian yang menyerupai dengan penelitian ini antara lain:  

1. Soriapragasarao, (2010) meneliti Gambaran Diabetes Melitus Pada 

Pasien Penyakit Jantung Koroner Di Rumah Sakit Umum Pusat Haji 

Adam Malik, Medan Tahun 2010. Jenis penelitian ini adalah 

deskripstif analitik dengan pendekatan retrospektif. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan membuka rekam medis pasien jantung yang 

terdiri daripada 25 orang pasien yang telah didiagnosa menderita 

penyakit jantung koroner dan 25 orang pasien penyakit jantung 

lainnya. Kemudian diambil data kadar gula darah pasien dari rekam 

medis dan ditentukan jika pasien menderita Diabetes mellitus atau 

tidak. Hasil penelitian dianalisa dengan menggunakan Chi Kuadrat. 

Terdapat 22 orang penyandang Penyakit jantung Koroner yang 

merupakan pasien DM sementara 11 orang penyandang jantung 

lainnya yang merupakan pasien DM. Persamaan penelitian terdapat 
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pada jenis penelitian. Perbedaan terdapat pada variabel,waktu, tempat 

dan metode penelitian. Pada penelitian sebelumnya cara pengumpulan 

data penelitian dengan menggunakan data rekam medik, sedangakan 

penelitian ini dalam mengumpulkan data mengunakan koesioner. 

2. Yuliani, & Iryani. (2014). Hubungan Berbagai Faktor Resiko Terhadap 

Kejadian Penyakit Jantung Koroner Pada Penyandang Diabetes 

Mellitus. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian observasional 

analitik dengan desain cross sectional comparative. Subjek 

penelitiannya yaitu 88 orang penyandang DM dengan PJK. Penelitian 

ini menggunakan Chi-Square. Persamaan penelitian terdapat pada 

variabel penyandang penyakit jantung koroner pada penyandang 

Diabetes Melitus. Perbedaannya terdapat pada waktu, tempat dan 

variabel penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Telaah Pustaka 

1. Diabetes Melitus 

a. Pengertian 

 Diabetes Melitus (DM) adalah suatu kelompok penyakit yang 

ditandai dengan kadar glukosa dalam darah yang tinngi (hiperglikemia) 

yang terjadi akibat gangguan sekresi, penurunan kerja insulin, atau akibat 

dari keduanya(American Diabetes Assosiation / ADA,2011) 

DM merupakan penyakit kronik, progresif yang dapat 

dikarakteristikan tubuh tidak mampu dalam memetabolisme karbohidrat, 

lemak, dan protein biasanya akan diawali gejala hiperglikemia (Black & 

Hawks,2013). 

Berdasarkan difinisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa DM 

adalah suatu gangguan metabolik yang bersifat kronis dapat ditandai 

dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah (hiperglikemia) sebagai 

akibat dari penurunan kerja insulin dan gangguan kerja insulin atau 

akibat dari keduanya. 
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b. Klasifikasi  

Klasifikasi etiologi Diabetes Melitus menurut American Diabetes 

Association (2011) adalah sebagai berikut: 

1) Diabetes tipe I yaitu DM tergantung insulin (IDDM) 

Diabetes pada tipe 1 ini sel beta pangkreas tidakmampu untuk 

menghasilkan insulin, sehingga pada tipe ini pasien sangat tergantung 

oleh pemberian insulin. 

2) Diabetes tipe II yaitu DM yang tidak tergantung insulin (NIDDM) 

Diabetes tipe II ini ada dua masalah yang berhubungan dengan 

insulin, yaitu resisten insulin dan gangguan sekresi insulin. Pada 

kondisi resisten insulin terjadi gangguan ikatan antara insulin dan 

reseptornya pada sel sehingga insulin mejadi tidak efektif untuk 

menstimulasi pengambilan glukosa oleh jaringan. Sel-sel beta 

pangkreas akan meningkatkan produksi insulin sehingga kadar 

glukosa darah akan dipertahankan dalam keadaan normal, hal tersebut 

akan dapat mengatasi resistensi insulin dan peningkatan glukosa 

dalam darah. Namun jika sel sel tersebut tidak mampu dalam 

mengimbangi peningkatan kebutuhan terhadap insulin, maka kadar 

glukosa darah akan meningkat dan terjadi diabetes tipe II. 
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3) Diabetes tipe lain 

Tipe diabetes ini juga biasanya disebut dengan diabetes 

sekunder, biasanya dapat disebabkan oleh penyakit seperti 

pankreatitis, neoplasia pangkreas, trauma pangkreas dan efek obat 

obatan. 

4) Diabetes Melitus Gestasional 

Pada diabetes ini tejadi pada masa kehamilan, lebih sering 

terjaid pada trisemester kedua ataupun ketiga, yang disebabkan oleh 

pangkreas mengsekresi hormon sehingga dapat menghambat kerja 

insulin dan dapat mengakibatkan komplikasi perinatal seperti 

melahirkan bayi makrosomia (bayi berukuran besar). 

c. Kriteria Diagnosis 

Diagnosis DM dapat ditegakkan apabila memenuhi salah satu 

kriteria sebagai berikut: Kadar glukosa darah puasa (GDP) ≥7,0 mmol/L 

(≥126 mg/dL) puasa adalah tanpa asupan kalori minimal selama 8 jam; 

ditemukan gejala klinis khas yaitu poliuria, polidipsia, polifagia, berat 

badan yang menurun, dan kadar glukosa darah sewaktu (GDS) > 11,1 

mmol/L (>200 mg/dL); pada penderita yang asimptomatis ditemukan 

kadar GDS> 200 mg/dL atau kadar GDP lebih tinggi dari normaldengan 

tes toleransi glukosa terganggu pada lebih dari satu kali pemeriksaan; 

kadar HbA1c > 6,5% (48 mmol/mol) ( Perkumpulan Endokrinologi  

Indonesia / PERKERNI, 2011). 
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d. Komplikasi Diabetes Melitus 

Gangguan hiperglikemia yang terjadi terus menerus dan berjangka 

panjang akan dapat menyebabkan terjadi komplikasi mikrovaskuler kronis 

seperti nefropati, retinopati, dan neuropati. Selain komplikasi 

mikrovaskuler DM juga akan menyebabkan komplikasi makrovaskuler 

seperti infark miokard, stroke dan penyakit vaskuler perifer (Smeltzer & 

Bare,2008) 

Black & Hawks (2013) membagi komplikasi DM menjadi 2 

kelompok,yaitu: 

1) Komplikasi akut: 

a) Hiperglikemia dan ketoasidosis diabetikum 

Dapat disebabkan oleh tidak adanya insulin yang tersedia 

dalam darah tidak cukup untuk metabolisme karbohidrat, 

sehingga keadaan ini dapat mengakibatkan gangguan 

metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein. Ketoasidosis dapat 

dilihat dari gejala klinis antara lain: dehidrasi, kehilangan 

elektrolit dan asidosis. 

b) Sindrom hiperglikemik 

Kondisi dimana pasien mengalami hiperosmolaritas dan 

hiperglikemia disertai perubahan tingkat kesadaran, perbedaan 

dari sindrom ini dengan ketoasidosis adalah tidak terdapat gejala 

dari ketosis dan asidosis. Hipotensi, dehidrasi berat, takikardi dan 

tanda tanda defisit neurologis yang bervariasi (perubahan sensori, 
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kejang dan hemiparasis) merupakan gejala klinis dari sindrom 

hiperglikemik. 

c) Hipoglikemik 

Komplikasi ini terjadi apabila kadar glukosa darah kurang 

dari 50-60 mg/dl, ini diakibatkan oleh pemberian insulin atau 

obat diabetes oral yang berlebihan, dan dapat diakibatkan juga 

kerena aktifitas fisik yang berat. 

2) Komplikasi kronis 

a) Komplikasi makrovaskuler 

Komplikasi terjadi pada pembulu darah besar mengalami 

aterosklerosis yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti : 

Coronary Artery Disease (CAD), penyakit serebrovaskuler, 

hipertensi,penyakit vaskuler perifer dan akan terjadi infeksi. 

b) Komplikasi Mikrovaskular 

Penyakit mikrovaskuler diabetik terjadi akibat penebalan 

membran basalis pembulu kapiler. Retinopati, nefropati, ulkus 

kaki, neuropati sensorik dan neuropati otonom merupakan kondisi 

akibat dari gangguan pembulu darah kapiler. 

e. Manifestasi klinis  

Menurut Lemone & Burke (2008), manifestasi klinis tergantung 

derajat hyperglikemia penderita. Manifestasi klasik dari semua jenis DM 

adalah:  
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1) Poliuria : Terjadinya peningkatan jumlah dan frekuensi urine. 

Hyperglikemia menyebabkan terjadinya dieresis osmorik yang 

berdampak pada peningkatan jumlah dan frekuensi buang air kecil. 

2) Polidipsia : Terjadi peningkatan rasa haus. Hal ini terjadi akibat 

kelebihan pengeluaran cairan karena proses diuresis osmotik.  

3) Polifagia : Peningkatan nafsu makan yang diakibatkan dari keadaan 

katabolisme yang dipicu oleh kekurangan insulin dan pemecahan 

lemak dan protein.  

4) Gejala lain penderita DM meliputi kelelahan, penurunan berat badan, 

kelemahan perubahan penglihatan yang tiba-tiba, nyeri, geli atau 

kebas pada tangan dan kaki, kulit kering, luka pada kulit atau luka 

yang lambat sembuh, dan infeksi yang berulang. 

2. Penyakit Jantung Koroner 

a. Pengertian  

Penyakit jantung koroner (PJK) dan lebih sering juga disebut 

penyakit arteri koroner merupakan penumpukan plak diarteri jantung 

(arterosklorosis koroner) sehingga dapat menyebabkan serangan 

jantung(American Heart Association / AHA,2012). 

Aterosklerosis koroner merupakan kondisi patologis yang ditandai 

dengan adanya timbunan yang tidak normal dari jaringan fibrosa dan 

lipid yang terletak pada dinding pembulu darah koroner, sehingga  dapat 

mengakibatkan perunahan struktur dan fungsi arteri tersebut 
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menyebabkan aliran darah ke otot jantung mengalami penurunan 

(Smeltzer & Bare,2013). 

b. Etiologi 

Penyakit jantung koroner ini dapat disebabkan oleh menyempitnya 

lumen arteri koroner akibat dari arterosklorosis dan spasme arteri koroner 

ataupun penyakit jantung koroner dapat disebabkan oleh keduanya 

(Kluwer,2008). 

c. Patofisiologi 

Aterosklerosis dimulai ketika kolesterol berlemak tertimbun di 

intima arteri besar. Timbunan ini, dinamakan ateroma atau plak akan 

mengganggu absorbsi nutrien oleh sel-sel endotel yang menyusun lapisan 

dinding dalam pembulu darah dan menyumbat aliran darah karena 

timbunan ini menonjol ke lumen pembulu darah. Endotel pembulu darah 

yang terkena akan mengalami nekrotik dan menjadi jaringan parut, 

selanjutnya lumen menjadi semakin sempit dan aliran darah terhambat. 

Pada lumen yang menyempit dan berdinding kasar, akan cenderung 

terjadi pembentukan bekuan darah, hal ini menjelaskan bagaimana 

terjadinya koagulasi intravaskuler, diikuti oleh penyakit tromboemboli 

yang merupakan komplikasi tersering aterosklerosis (Smeltzer 

&Bare,2013). 

Proses perjalanan aterosklerosis ini terjadi secara bertahap dari usia 

muda bahkan bisa dikatakan ini terjadi pada usia anak-anak ditandai 

dengan terbentuknya bercak-bercak garis lemak (faty streaks) pada lapis 
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dalam pembulu darah, lambat laun pada usia tua dapat berkembang 

menjadi bercak sklerosis (plak atau kerak pada pembulu darah) sehingga 

akan terjadi penyempitan atau penyumbatan pembulu darah. Jika plak 

tersebut mengalami pecah, robek, atau terjadi perdarahan subendotel, akan 

menyebabkan proses trombogenik dam menyumbat sebagian atau 

keseluruhan pembulu koroner. Pada saat ini lah akan muncul akan muncul 

berbagai jenis manifestasi klinik seperti angina atau infark miokard. Proses 

aterosklerosis ini dapat stabil, tetapi dapat juga tidak stabil atau progresif. 

Konsekuensi yang dapat menyebabkan kematian adalah proses 

aterosklerosis yang bersifat tidak stabil yang dikenal juga dengan sindrom 

koroner akut (Muchid, Umar, Chusun, Purnama, Masrul. 2006). 

Sindrom Koroner Akut (SKA) adalah manifestasi akut dari 

pecahnya plak ateroma pembulu darah koroner, ini akibat berubahan 

komposisi plak dan fibrus yang menutupi plak tersebut. Kejadian ini akan 

memicu proses agregasi trombosit dan aktifitas jalur koagulasi sehingga 

terbentuk trombus yang akan menyumbat lumen pembulu darah koroner, 

baik secara total maupun parsial. Selain itu terjadi pelepasan zat vasoaktif 

yang menyebabkan vasokontriksi sehingga memperberat gangguan aliran 

darah koroner. Berkurangnya aliran darah koroner akan mengakibatkan 

iskemia miokard. Pasokan oksigen yang terhenti selama kurang lebih 20 

menit akan mengakibatkan terjadinya infark miokard (Tedjakusuma, et 

al,2010). 
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d. Manifestasi klinik Penyakit Jantung Koroner 

Manifestasi klinik PJK menurut PERKI (2010)  mengklasifikasikan 

sebagai berikut :  

1) Angina pektoris stabil : nyeri dicetuskan oleh faktor pencetus dengan 

gradasi yang sama,hilang dengan istirahat atau obat nitrat sublingual 

2) Sindrom Koroner Akut (SKA) 

a) Angina Pektoris tidak stabil (APTS) 

Angina tipikal ini terjadi  saat istirahat dan berkepanjangan, 

ini dapat terjadi hingga lebih dari 20 menit. Angina akan 

bertambah (progressif), ini sudah terjadi angina tapi intensitasnya 

akan bertambah sering, lebih lama, dengan pencetus yang lebih 

ringan, dan ini terjadi setelah angina pasca infark miokard. 

Diagnosa angina pektoris tidak stabil ini dapat ditegakkan dengan 

adanya keluhan angina tipikal yang disertai dengan perubahan 

EKG spesifik tanpa tanpa disertai peningkatan marka jantung   

(CK-MB atau Tropin I/T). 

b) Sindrom Koroner Akut tanpa elevasi segmen ST (NSTEMI) 

Pada dasarnya gejala angina NSTEMI ini sama dengan 

angina tidak stabil, diagnosis dari NSTEMI dapat ditegakkan jika 

terdapat angina dan tidak ditemukan elevasi segmen ST pada 

perekaman EKG namun terdapat peningkatan marka jantung, dan 

berlanjut pada infark miokard tanpa segmen elevasi segmen ST 

(NSTEMI). 
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c) Sindrom Koroner Akut dengan elevasi segmen ST (STEMI). 

Angina tipikal dan perubahan EKG dengan gambaran 

elevasi segmen ST merupakan karakteristik utama dari STEMI. 

Sebagian besar besar dari pasien STEMI akan mengalami 

peningkatan marka jantung, sehingga berlanjut menjadi infark 

miokard dengan elevasi segmen ST (STEMI). 

e. Faktor resiko Penyakit Jantung Koroner 

1) Usia 

Semakin bertambahnya usia seseorang maka akan lebih 

beresiko terkena penyakit jantung koroner. Resiko terkena PJK 

setelah berusia 40 tahun yaitu 49% untuk laki- laki dan 32% untuk 

perempuan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa usia ≥ 50 tahun 

memeliki resiko terjadinya PJK pada penderita DM 3,00 kali lebih 

besar dan untuk usia ≥ 60 tahun memilki resiko terjadinya PJK 

pada penderita DM 4,70 kali lebih besar Susilo (2015).Hal 

inididukung oleh dalam penelitian Patriyani R (2016), 

menyebutkan bahwa usia diatas 40 tahun akan beresiko untuk 

terjadinya PJK.  

2) Jenis kelamin 

Menurut Bonakdaran et al (2011), yang menyebutkan 

kejadian PJK dua kali lebih besar pada laki-laki dibandingkan 

dengan perempuan dan terjadi 10 tahun lebih dini dibandingkan 

dengan perempuan, tetapi kejadian PJK dapat dengan cepat 
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meningkat pada wanita dan sebanding dengan lakilaki ketika 

wanita mengalami menopause. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Arifin (2010), juga menyebutkan mayoritas kejadian penyakit 

jantung koroner mayoritas adalah pria yaitu 466 pasien dari 637 

pasien yang diteliti dengan usia paling banyak di atas 50 tahun. 

Menurut Bustan, yang menyebutkan pasien penyakit jantung 

koroner mayoritas adalah laki- laki dibandingkan wanita dan resiko 

meningkat saat memasuki usia 50 tahun, dan hal ini dapat 

dikarenakan mayoritas laki- laki adalah perokok. 

3) Hipertensi 

Berdasarkan penelitian menunjukkan pada kejadian 

diabetes melitus dengan penyakit jantung korone memiliki proporsi 

tertinggi pada hipertensi yaitu 81,0%. Hasil penelitian sejalan 

dengan teori yang menyebutkan Glukotoksisitas menyebabkan 

Renin Angiotensin Aldosteron System (RAAS) sehingga 

meningkatkan resiko terjadinya hipertensi. Hipertensi yang disertai 

peningkatan stress oksidatif dan aktivitas spesies oksigen radikal 

akan mengakibatkan terjadinya kerusakan pembuluh darah akibat 

aktivasi angotensin II hal ini dapat memperberat terjadinya disfunsi 

endotel dan meningkatkan resiko PJK. Jika pasien mengalami DM 

disertai hipertensi maka resiko terjainya penyakit kardiovaskular 

akan menjadi dua kali lipat (Majid, 2007). 
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4) Aktivitas merokok 

Dalam penelitian Aquarista (2017) menunjukkan bahwa 

ada perbedaan bermakna karakteristik aktivitas merokok pada 

penderita diabetes melitus tipe 2 dengan penyakit jantung koroner 

dan tanpa penyakit jantung koroner di RSU Haji Surabaya tahun 

2016. Proporsi responden yang merokok dan terkena PJK pada 

penderita DM sebesar 90.5%. Penelitian ini sesuai dengan yang 

dilakukan oleh Arifin (2010), yang menyebutkan bahwa faktor 

resiko merokok berkontribusi tinggi untuk kejadian penyakit 

jantung koroner.  

Resiko terkena penyakit jantung koroner pada perokok 

bergantung pada jumlah rokok yang digunakan perhari, bukan pada 

lamanya seseorang merokok. Merokok berperan dalam 

memperburuk kondisi penyakit arteri koroner melalui berbagai 

cara yaitu: menghirup asap akan meningkatkan kadar karbon 

monoksida (CO) darah. Hemoglobin, komponen darah yang 

mengangkut oksigen, lebih mudah terikat pada karbon monoksida 

dari pada oksigen. Hal ini menyebabkan oksigen yang disuplai 

kejantung menjadi sangat berkurang, sehingga jantung berkerja 

lebih berat untuk menghasilkan energi yang sama besarnya. Asam 

nikotinat pada tembakau memicupelepasan katekolamin, yang 

menyebabkan kontriksi arteri dan merokok akan dapat 
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menigkatkan adhesi trombosit, sehingga mengakibatkan 

peningkatan pembentukan trombus (Muttaqin, 2009). 

5) Lama menderita DM 

Menurut teori Framingham dalam Direktorat Pengendalian 

Penyakit Tidak Menular (2011), yang menyebutkan satu dari dua 

orang penderita diabetes melitus akan mengalami kerusakan pada 

pembuluh darah dan mengalami peningkatan resiko serangan 

jantung. Penderita diabetes melitus mengalami proses penebalan 

membran basalin kapiler dan pembuluh darah arteri koronaria, hal 

ini mengakibatkan terjadinya penyempitan aliran darah ke jantung. 

Semakin lama seseorang mengalami DM maka semakin besar 

kerusakan pembuluh darah, semakin luas penyempitan aliran darah 

ke jantung sehingga resiko terkena PJK pada DM semakin besar. 

Diabetes melitus merupakan salah satu faktor resiko terjadinya 

penyakit jantung koroner, hal ini terjadi terutama jika berlangsung 

dalam jangka waktu yang lama, glukosa dalam darah dapat 

memicu terjadinya arterosklerosis pada arteri korener dan 

menigkatkan potensi terjadinya penyakit jantung koroner.  

Hal tersebut didukung oleh penelitian Malau (2011) 

menyebutkan jika setiap orang yang menderita DM tipe 2 beresiko 

mendapatkan komplikasi kronis (5-10 tahun setelah mengalmi 

DM), salah satunya adalah PJK, tetapi seseorang yang memiliki 
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resiko lebih tinggi adalah penderita yang sudah lama mengalami 

diabetes melitus dengan kadar gula yang tidak terkontrol. 

3. Hubungan Penyakit Jantung Koroner dengan Diabetes Melitus 

Komplikasi makrovaskuler cenderung akan dialami oleh pasien 

DM, sejauh ini masih belum ada penjelasan mengapa pasien DM lebih 

cenderung untuk mengalami perubahan aterosklerosis dibandingkan 

dengan pasien non DM. Kenaikan kadar glukosa darah merupakan ciri 

utama pada pasien DM. Namun hubungan langsung hiperglikemia dan 

aterosklerosis masih belum ditemukan. Terdapat berbagai faktor resiko 

tertentu yang berkaitan dengan percepatan aterosklerosis antaralain 

kenaikan kadar lemak darah, obesitas, hipertensi, kebiasaan merokok, 

kurangnya latihan fisik dan riwayat keluarga (genetik). Faktor tersebut 

sangat berperan penting dalam timbulnya komplikasi makrovaskuler pada 

pasien DM maupun non DM, namun angka kejadian penyakit 

makrovaskuler tetap lebih tinggi pada pasien DM dibandingkan dengan 

pasien non DM yang memiliki faktor resiko yang sama. Sehingga penyakit 

DM dianggap sebagai faktor resiko terhadap terjadinya ateroskoloris 

(Smeltzer & Bare,2013). 

Menurut Black dan Hawks (2009) komplikasi makrovaskuler 

bukan hanya disebabkan oleh DM saja, banyak faktor risko lain yang 

berperan dalam komplikasi ini. Faktor-faktor tersebut antara lain 

hipertensi dan hiperlipidemia. Hiperlipidemia disini ditandai dengan 
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meningkatnya kadar LDL dibanding HDL serta peningkatan kadar 

trigliserida. 

 

B. Kerangka Teori 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Sumber :  Black & Hawks (2013), Sumiati (2010), Bonakdaran 

(2011), Aquarista (2017), Malau (2011) 

Keterangan : 

= Diteliti 

= Tidak diteliti 
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C. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep ini didapatkan pada gambar 2.1 : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

D. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Mengetahui karakteristik lama menderita diabetes melitus di 

Puskesmas Purwosari? 

2. Bagaimana Gambaran resiko penyakit jantung koroner pada penyandang 

diabetes melitus di Puskesmas Purwosari?  

 

 

 

 

 

Faktor resiko penyakit 

jantung koroner pada 

penderita DM 

1. Usia 

2. Jenis Kelamin 

3. Hipertensi 

4. Aktifitas merokok 

5. Indeks massa tubuh 

6. Riwayat tekanan darah 

7. Aktifitas fisik 

Gambaran resiko 

penyakit jantung 

koroner 

ResikoSedang 

ResikoTinggi 

Resiko Rendah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan 

variabel-variabel yang diteliti tanpa menganalisis hubungan antar variabel 

dan hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif (Dharma, 2011). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Puskesmas Purwosari, Surakarta. Penelitian ini 

di lakukan pada tanggal 20 November sampai dengan 1 Desember 2017.  

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian ( Arikunto, 2012). 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua penyandang DM yang 

memeriksakan diri di Puskesmas Purwosarikota Surakarta. Populasi 

didapatkan pada penyandang DM yang ada di Puskesmas Purwosari dari 

bulan Januari- Agustus 2017 sebanyak 480 Penyandang DM. 
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2. Sampel 

Sample adalah sebagian atau mewakili populasi yang diteliti (Arikunto, 

2012).Penelitian ini menggunakan Accidental Sampling yaitu dengan 

mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia disuatu 

tempat sesuai dengan konteks penelitian (Notoatmodjo, 2010). 

Sampel pada penelitian dihitung berdasarkan rumus Slovin 

(Notoadmojo, 2010).  

 𝑛 =
n

N.d2+1
 

Keterangan : 

 n : Jumlah sampel 

 N : Jumlah populasi 

 𝑑2 : Presesi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 90%) 

Berdasarkan rumus tersebut, jika populasi sebanyak 480, maka diperoleh 

besar sample minimal :  

𝑛 =
480

480. 0.12 + 1
 

n =
480

5,8
 

n = 82,7 = 83 Sampel 

Sample yang diambil memiliki kriteria : 

a. Kriteria Inklusi 

1) Penyandang Diabetes Mellitus tipe 2 

2) Penyandang yang tinggal diwilayah Puskesmas Purwosari 

3) Penyandang Diabetes Mellitus yang berusia ≥ 25 – 64 tahun 
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4) Bersedia menjadi responden. 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Penyandang DM yang memiliki komplikasi ( penderita gagal 

jantung kongestif, penyakit jantung bawaan) 

2) Penyandang DM yang mengalami penurunan kesadaran 

 

D. VariabelPenelitian 

Variabel penelitian adalah karakteristik yang melekat pada populasi, 

bervariasi antara satu dengan yang lainnya dan diteliti dalam suatu penelitian 

(Dharma, 2011).Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah lama 

menderita DM dan resiko penyakit jantung koroner pada penyandang diabetes 

mellitus di Puskesmas Purwosari. 

 

E. DefinisiOperasional 

Definisi Operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional 

berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti 

untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu 

objek atau fenomena (Hidayat, 2007). 

 

 

 

 

 



28 
 

 
 

Tabel 3.1 DefinisiOperasional 

 
No Variable Definisioperasional Alatukur Kategori Skala 

1 Resiko 

penyakit 

jantung 

koroner 

 

Penilaian faktor dari 

Jakarta 

Cadiovascular Score 

terdiri dari Jenis 

kelamin, usia, 

riwayat tekanan 

darah, indeks massa 

tubuh, riwayat 

merokok, riwayat 

diabetes melitus, dan 

aktifitas fisik.  

Jakarta 

Cardiovascular 

score 

1. Resiko 

rendah, jika 

Skor                         

-7-1  

2. Resiko 

sedang, jika  

skor 2-4  

3. Resiko tinggi, 

jika skor ˃=5 

Ordinal  

2 Karakteristik 

responden 

    

 

 a.  Lama 

menderita 

DM 

Waktu mulai awal 

terdiagnosa DM 

hingga penelitian 

saat ini 

Wawancara 

 

Lama menderita 

dalam  tahun 

Interval 

 

 

 

 

 

F. InstrumenPenelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti kegiatan pengumpulan data, supaya pengumpulan data lebih 

sistematis dan mudah. Dalam pembuatan instrumen harus mengacu pada 

variabel penelitian, definisi operasional, dan skala pengukuran ( Sujarweni, 

2014). 

Instrumen dalam penelitian ini berupa lembar obeservasi Jakarta 

Cardiovascular score yang telah dimodifikasi, tujuan modifikasi ini untuk 

memperjelas masing-masing item, terdiri dari 7 pertanyaan. Pertanyaan terdiri 

dari : 
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1. Jenis kelamin didapatkan dengan wawancara langsung kepada 

responden. Ketegori skor Laki-Laki mendapatkan Skor 1, Perempuan 

Skor 0. 

2. Usia didapatkan dengan wawancara langsung kepada responden. 

Ketegori usia 25-34 Tahun akan mendapatkan skor -4, 35-39 Tahun 

skor -3,  40-44 Tahun skor -2, 45-49 Tahun skor 0, 50-54 Tahun skor 1, 

55-59 Tahun skor 2, 60-64 Tahun skor 3.  

3. Riwayat tekanan darah tinggi (Hipertensi) didapatkan dengan melihat 

catatan rekam medik 3 bulan terakhir. Ketegori skor hipertensi  130/85 

mmHg skor 0, 130-139/85-89 mmHg skor 1, 140-159/90-99 mmHg 

skor 2, 160-179/100-109 mmHg skor 3, 180-/110 mmHg skor 4. 

4. Pengukuran indeks massa tubuh didapatkan dengan cara peneliti 

melakukan pengukuran secara langsung kepada responden 

menggunakan instrumen pengukur tinggi badan dan timbangan berat 

badan, timbangan berat badan dalam penelitian ini telah dilakukan uji 

tera baru dengan cara membandingkan dangan standart, dengan jenis 

timbangan pegas merek GEA Medical type BR 9015 B dan uji ini 

berlaku hingga September 2018, setelah mendapatkan hasil tinggi 

badan dan berat bedan peneliti melakukan penghitungan dengan rumus 

Indeks Massa Tubuh (IMT). 

𝐼𝑀𝑇 =
Berat badan

Tinggi badan (m)x Tinggi badan (m)
 

Kategori skor indeks massa tubuh 13.79-25.99 mendapatkan skor 0,  

26.00-29.99 skor 1, 30.00-35.58 skor 2. 
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5. Riwayat Merokok didapatkan dengan cara wawancara langsung kepada 

responden. Kategori skor tidak merokok 0, pernah merokok skor 3, 

merokok  skor 4.  

6. Riwayat menderita Diabetes Mellitus didapatkan dengan wawancara. 

Kategori menderita DM mendapatkan skor 2, tidak menderita DM skor 

0. 

7. Aktivitas latihan fisikAktivitas berat : kegiatan fisik minimal 10 menit 

hingga meningkatkan denyut nadi dan nafas dari biasanya seperti 

menimba air, lari cepat, senam jantung sehat, mencangkul, mendaki 

gunung, menebang pohon dan bersepeda mendapatkan skor -3, 

Aktivitas sedang : kegiatan fisik yang dapat meningkatkan denyut nadi 

dan nafas yang lebih rendah seperti menyapu, mengepel, berjalan kaki, 

menaiki anak tangga mendapatkan skor 0, Aktivitas ringan : Kegiatan 

yang dilakukan tidak menimbulkan perubahan pada denyut nadi dan 

napas seperti membaca buku, menonton televisi, mendengarkan radio 

mendapatkan skor 1, Tidak melakukan aktivitas mendapatkan skor 2. 

Setelah melakukan wawancara pada 7 item diatas, peneliti melakukan 

penghitungan skor untuk melakukan pengkategorian resiko jantung koroner 

pada penyandang DM dengan kategori beresiko rendah jika skor -7-1, 

beresiko sedang jika skor 2-4 dan beresiko tinggi jika skor >=5. 
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G. Etika Penelitian 

Etika dalam penelitian menunjukkan prinsip-prinsip etika selama 

penelitian, dari penyusunan proposal hingga publikasinya (Notoatmojo, 

2010). Peneliti memintaijin kepada Puskesmas dengan persetujuan Dinas 

Kesehatan, kemudian peneliti melakukan penelitian dengan memeperhatikan 

prinsip-pripsip etika dalam penelitian. Menurut Pollit& Beck (2008), prisip-

prinsip etika yang harus diperhatikan dalam penelitian adalah : 

1. Right to self – determination 

Responden memiliki hak otonomi dalam penelitian ini. Sebelum 

dilakukan penelitian, responden dijelaskan tujuan, prosedur dan 

manfaat serta kerugiannya, kemudian responden diberikan kesempatan 

bertanya. Respon den berhak untuk menolak berpartisipasi atau 

bersedia berpartisipasi dalam penelitan ini. Apabila responden 

menyetujui dan bersedia mengikuti penelitian, maka responden 

menandatangani lembar persetujuan. 

2. Right to privacy and dignity 

Peneliti menjaga, menghormati hak privasi dan martabat responden. 

Privasi responden dijaga dengan cara merahasiakan informasi yang 

didapat selama penelitian. 

3. Right to anonymity and confidentiality 

Peneliti menjamin kerahasiaan responden, dengan cara saat 

pengumpulan data dengan memberikan kode tertentu atau inisial 
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nama. Seluruh data responden dirahasiakan oleh peneliti dan akan 

disimpan oleh peneliti. 

4. Right to protection from discomfort 

Kenyamanan responden menjadi perhatian utama bagi peneliti. 

Kenyamanan diberikan dengan cara melakukan komunikasi, 

memberikan reinforcement berupa penyuluhan singkat setelah selesai 

pengumpulan data. 

 

H. Teknik Pengolahan Data 

Dalam melakukan analisis data terlebih dahulu data harus diolah 

dengan tujuan mengubah data menjadi informasi. Dalam statistik, informasi 

yang diperoleh dipergunakan untuk proses pengambilan keputusan, terutama 

dalam pengujian hipotesis (Hidayat, 2010). Ada pun tahap-tahap pengelolaan 

data menggunakan komputer menurut Notoadmojo (2012) sebagaiberikut : 

1. Editing 

Pada tahap ini hasil dari kuesioner dilakukan penyuntingan terlebih 

dahulu (editing). Secara umum editing adalah kegiatan untuk perbaikan 

dan pengecekan isian kuesioner. 

a. Apakah lengkap, dalam arti semua data sudah terisi. 

b. Apakah jawaban atau tulisan masing-masing pertanyaan cukup jelas 

atau terbaca. 

 

 



33 
 

 
 

2. Coding  

Setelah semua kuesioner diedit dan disunting, selanjutnya memberikan 

kode atau coding, yaitu mengubah data bentuk kalimat dangambar 

menjadi data angka atau bilangan.  

3. Data Entry 

Jawaban dari masing-masing responden yang dalam bentuk kode (angka 

atau huruf) dimasukan kedalam program atau software komputer 

menggunakan SPSS for Windows. Dalam proses ini juga dituntut 

ketelitian, apabila tidak maka akan terjadi bias. 

4. Cleaning  

Apabila semua data dari setiap sumber data atau responden selesai 

dimasukan perlu di periksa kembali untuk melihat kemungkinan-

kemungkinan adanya kesalahan kode, ketidak lengkapan, dan sebagainya, 

kemudian dilakukan pembetulan atau koreksi. 

I. Analisa Data 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakanSPSS for Windows.Analisis data univariat digunakan untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik dari variabel. Hasil disajikan 

dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan menampilkan data central 

tendency meliputi mean, median, standart deviasi, minimun dan maksimun. 

Analisis data univariat dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan 

karakteristik dari tiap variabel. Analisis ini akan menghasilkan distribusi 

frekuensi dan presentasi dari tiap variabel penelitian yaitu gambaran 
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mengenai resiko penyakit jantung koroner pada diabetes di Puskesmas 

Purwosari, kota Surakarta. 

 

J. Jalannya Penelitian 

Tahap pengumpulan data penelitian sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan 

a. Studi kepustakaan 

Pada tahap ini melakukan pencarian masalah atau fenomena yang 

menarik untuk diteliti. Kemudian peneliti mengumpulkan sumber-

sumber atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

sebagai landasan teori. 

b. Memilih tempat penelitian 

Peneliti memilih tempat di puskesmas Purwosari kota Surakarta 

sebagai tempat penelitian lalu melakukan perizinan di dinas kesehatan 

kota Surakarta, mengungkapkan maksud dan tujuan untuk penelitian 

serta meminta saran yang berkaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

c. Studi pendahuluan 

Setelah judul penelitian diajukan dan disetujui mengenai masalah yang 

akan diteliti, peneliti melakukan studi pendahuluan dengan 

mewawancarai 8 penyandang DM di wilayah kerja puskesmas 

Purwosari kota surakarta. 

d. Penyusunan dan seminar proposal 
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Setelah proposal penelitian diajukan dan disetujui oleh pembimbing, 

peneliti mengadakan seminar proposal penelitian.Kemudian peneliti 

melakukan revisi proposal setelah sidang proposal sesuai dengan 

masukan yang diberikan oleh dewan penguji. 

e. Permohonan izin penelitian 

Peneliti mengajukan surat izin penelitian yang ditunjukan kepada 

kepala Kesbangpol kota Surakarta dan kepala puskesmas Purwosari 

kota Surakarta. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Permohonan izin penelitian 

Peneliti mengajukan surat izin penelitian yang ditunjukan kepada 

kepala Kesbangpol kota Surakarta dan kepala puskesmas Purwosari 

kota Surakarta. 

b. Pengumpulan data penelitian 

Peneliti mengumpulkan data dimulai pada tanggal 20 November 2017 

sampai dengan 1 Desember 2017  di Puskesmas Purwosari dari pukul 

08.00-12.00 dengan cara menunggu di Puskesmas. Gambaran dalam 

pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Peneliti melakukan indentifikasi responden yang sesuai dengan 

kriteria sampel penelitian. 

2) Menjelaskan tujuan, prosedur dan manfaat penelitian, serta 

memberikan penjelasan akan jaminan privasi jika menjadi 

responden. 
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3) Peneliti akan memberikan waktu untuk calon responden bertanya 

hal yang belum dimengerti tentang penelitian. 

4) Peneliti memberikan inform consent kepada pasien/keluarga 

sebagai bukti bahwa bersedia untuk menjadi responden. 

5) Selanjutnya peneliti akan melakukan wawancara tentang identitas 

responden, riwayat merokok, serta aktifitas latihan fisik yang 

dilakukan responden. 

6) Kemudian untuk mendapatkan riwayat tekanan darah (Hipertensi) 

peneliti akan melihat data rekam medik 3 bulan terakhir. 

7) Penilaian indeks massa tubuh, peneliti akan mengukur sendiri 

dengan menggunakan pengukur tinggi badan dan timbangan berat 

badan yang telah dilakukan pengujian tera ulang di Dinas 

Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Metrologo Legal dengan 

nomor surat 510.9/67/IX/2017 merk GEA Medical type 

BR9015B, setelah itu peneliti akan melakukan penghitungan 

dengan menggunakan rumus IMT. 

8) Setelah mendapatkan semua data tersebut peneliti melakukan 

skoring resiko penyakit jantung koroner menggunakan Jakarta 

Cardiovascular Score.  

9) Terakhir peneliti mengkategorikan responden tersebut  termasuk 

dalam kategori resiko rendah, sedang dan tinggi. 

3. Tahap pelaporan 
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Setelah tahap pelaksanaan dilakukan peneliti melakukan coding yaitu 

memberikan kode pada jawaban responden yang kemudian akan 

ditabulasikan dalam komputer untuk uji univariat dengan menggunakan 

program SPSS for windows.Setelah membuat kesimpulan dari hasil 

analisis, langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah menyusun 

laporan dan membuat pembahasan hasil penelitian berdasarkan pada 

landasan teori, literatur, dan jurnal penelitian terdahulu, selanjutnya 

peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya.   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Karakteristik Penyandang  Diabetes Melitus 

Data penelitian sebanyak 83 orang penyandang diabetes melitus  di 

Wilayah kerja Puskesmas Purwosari Surakarta. Berikut ini karakteristik 

responden sebagai berikut. 

Tabel 4.1 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 menunjukkan kurang atau sama dengan 10 tahun yaitu sebanyak 

73 responden (88%) dan lebih dari 10 tahun sebanyak 10 responden 

(12%). 

2. Resiko Penyakit Jantung Koroner 

Hasil wawancara, pengkuran IMT dan rekam medik dalam 

pedoman Jakarta Cardiovascular Score, maka gambaran resiko penyakit 

jantung koroner pada responden penelitian adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.2 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 4.3 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 4.4 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 4.5  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 4.6 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 4.7 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 
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(37.3), aktifitas ringan 15 responden (18.1) dan tanpa aktifitas 

sebanyak 7 responden (8.4) 

Tabel 4.8. Distribusi Frekuensi Resiko Penyakit Jantung Koroner 

No Tingkat Stres Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

3 

Resiko rendah 

Resiko sedang 

Resiko tinggi 

13 

28 

42 

16 

34 

50 

 Total  83 100 

Distribusi frekuensi resiko penyakit jantung koroner menunjukkan 

distribusi tertinggi adalah resiko tinggi yaitu sebanyak 42 responden 

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

resiko rendah sebanyak 13 responden (16%). 

 

B. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden 

Hasil penelitian ini 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 
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penyandang yang menderita DM < 10 tahun, hal itu disebabkan karena 

penyandang telah berpengalaman dalam mengelola penyakitnya dan 

memiliki koping yang baik. 

2. Gambaran Resiko Penyakit Jantung Koroner 

Gambaran resiko penyakit jantung koroner menunjukan distribusi 

tertingi adalah resiko tingi. Hiperglikemia menyebabkan peningkatan 

resiko 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 penurunan 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.  

Faktor yang turut meningkatkan resiko PJK pada penelitian ini 

adalah usia responden. Distribusi responden menurut usia menunjukkan 

bahwa distribusi tertinggi adalah usia 50-64 tahun. Peningkatan umum 

menyebabkan seseorang beresiko terhadap peningkatan kejadian DM, 

orang yang memasuki usia 55 tahun keatas, berkaitan dengan terjadinya 

diabetes karena pada usia tua, fungsi tubuh secara fisiologis menurun 

karena terjadi penurunan sekresi atau resistensi insulin sehingga 

kemampuan fungsi tubuh terhadap pengendalian glukosa darah yang tinggi 
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kurang optimal (Suyono, 2011).  Hasil Penelitian Kekenusa (2013) 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara usia dan riwayat hidup 

dengan kejadian DM , dimana orang yang berusia lebih dari 45 tahun 

memiliki resiko menderita DM  delapan kali lebih tinggi dibandingkan 

orang yang berusia dibawah 45 tahun. Penelitian lain dilakukan Jelantik 

(2014) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan faktor resiko usia dengan 

kejadian DM  di wilayah Kerja Puskesmas Mataram tahun 2013 dimana 

sebagian besar berusia > 40 tahun. Patofisiologi penyakit jantung koroner 

menyebutkan bahwa proses perjalanan aterosklerosis ini terjadi secara 

bertahap dari usia muda bahkan bisa dikatakan ini terjadi pada usia anak-

anak ditandai dengan terbentuknya bercak-bercak garis lemak (faty 

streaks) pada lapis dalam pembulu darah, lambat laun pada usia tua dapat 

berkembang menjadi bercak sklerosis (plak atau kerak pada pembulu 

darah) sehingga akan terjadi penyempitan atau penyumbatan pembulu 

darah. Jika plak tersebut mengalami pecah, robek, atau terjadi perdarahan 

subendotel, akan menyebabkan proses trombogenik dam menyumbat 

sebagian atau keseluruhan pembulu koroner. Pada saat ini lah akan muncul 

akan muncul berbagai jenis manifestasi klinik seperti angina atau infark 

miokard. Proses aterosklerosis ini dapat stabil, tetapi dapat juga tidak 

stabil atau progresif. Konsekuensi yang dapat menyebabkan kematian 

adalah proses aterosklerosis yang bersifat tidak stabil yang dikenal juga 

dengan sindrom koroner akut (Muchid, Umar, Chusun, Purnama, Masrul. 

2006). Fukumoto (2017) menyebutkan bahwa penuaan merupakan hal 
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yang wajar sekaligus menjadi faktor kunci yang meningkatkan gangguan 

jantung yang melibatkan aterosklerosis dan pengapuran. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Davidson (2003) yang menjelaskan bahwa 

penyumbatan pembuluh darah koroner terjadi akibat adanya proses 

ateroskelosis, yang diawali dengan penimbunan lemak pada lapisan-

lapisan pembuluh darah tersebut. Proses aterosklerosis sebenarnya sudah 

dimulai sejak masa kanak-kanak, tetapi baru manifestasi pada usia dewasa, 

usia pertengahan atau usia lanjut. Selain proses aterosklerosis ada juga 

proses lain, yakni spasme (penyempitan) pembuluh darah koroner tanpa 

adanya kelainan anatomis, yang secara tersendiri atau bersama-sama 

memberikan gejala iskemia. Distribusi  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 resiko terkena PJK setelah berusia 40 tahun yaitu 49% untuk laki- 

laki dan 32% untuk perempuan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa usia 

≥ 50 tahun memeliki resiko terjadinya PJK pada penyandang DM 3,00 kali 

lebih besar dan untuk usia ≥ 60 tahun memilki resiko 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 
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ini bahwa faktor utama resiko penyakit jantung koroner adalah hipertensi, 

penyakit DM, perilaku merokok, dan riwayat keluarga. 

Distribusi 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. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

mengalami hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu faktor dari 

terjadinya penyakit jantung koroner, yaitu faktor modiafiable. Libby 

(2008) menyebutkan bahwa insidensi kejadian penyakit jantung koroner 

pada pasien hipertensi adalah lima kali lebih tinggi dibandingkan pasien 

yang normaltensi. Hipertensi sendiri adalah suatu penyakit dimana 
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penderita memiliki tekanan darah di atas normal (tekanan sistolik > 140 

mmHg dan/atau tekanan diastolik > 90 mmHg). Gejala hipertensi sendiri 

bervariasi, dapat berupa pusing, sakit kepala, detak jantung cepat atau 

berdebar-debar, pegal dan tidak nyaman pada tengkuk, ataupun tidak 

bergejala sama sekali. Oleh karena itu hipertensi seringkali terlambat 

diketahui dan sering menyebabkan kematian mendadak atau dikenal 

dengan the silent killer. Oleh karena itu, deteksi dini utamanya pada 

orang-orang dengan riwayat keluarga hipertensi sangat dipelukan untuk 

mencegah komplikasi penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner 

(Fatimah, 2015). Pada penderita hipertensi, otot jantung bekerja lebih 

keras, sehingga menyebabkan otot jantung menjadi tebal. Jika hal ini 

dibiarkan terus-menerus, maka otot-otot jantung akan otot-otot jantung 

akan semakin menebal dan dapat menyebabkan berbagai gangguan, 

termasuk pembesaran ruang jantung dan berkurangnya kemampuan pompa 

jantung. Di samping itu, hipertensi juga berhubungan erat dengan 

perlemakan dan pengerasan pembuluh darah, termasuk pembuluh darah 

koroner. Berbagai penelitian telah membuktikan hipertensi sebagai salah 

satu faktor resiko utama penyakit jantung koroner, bersama dengan 

diabetes atau penyakit gula, merokok, dan kadar kolesterol yang tinggi 

(Dubey, Guruprasad, and Subramanyam, 2013). Aline. 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 
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jantung koroner di Lebanon. Penelitian ini menunjukkan bahwa hipertensi 

merupakan faktor resiko utama terhadap terjadinya penyakit jantung 

koroner. Hal senada diungkapkan oleh Thomas. Irene. Wenzel  (2016) 

menjelaskan bahwa tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan faktor 

resiko 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 
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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 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. Obesitas sendiri merupakan faktor penting dalam kesakitan 

ataupun kematian akibat PJK. Obesitas mempengaruhi perkembangan PJK 

secara langsung maupun tidak langsung. Obesitas berdampak pada faktor 

metabolism tubuh seperti peningkatan tekanan darah, peningkatan kadar 

kolesterol dan resistensi insulin yang merupakan faktor risiko dari PJK 

(Villareal et al., 2006).  

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). Komponen utama asap rokok seperti gas 

karbonmonoksida (CO) dan nikotin berhubungan erat dengan penyakit 

jantung atau penyakit kardiovaskular. Gas CO pada asap rokok yang 

masuk ke dalam tubuh manusia lewat inhalasi akan berikatan kuat dengan 

atom besi dan kompleks protohaem pada hemoglobin dan membentuk 

karboksihemoglobin. Daya ikat CO terhadap Hb lebih kuat 250 kali 
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dibandingkan daya ikat Oksigen terhadap Hb, sehingga pada perokok yang 

menghirup gas CO dan asap rokok dapat mengalami kekurangan oksigen 

akibat adanya hambatan aliran oksigen dari darah keseluruh tubuh. 

Apabila hal ini terjadi pada manusia akan menyebabkan penyakit 

kardiovaskular yaitu aterosklerosis yang akan berkembang menjadi 

penyakit jantung koroner (Keith Allman & Wilson, 2011).  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). 

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 



50 
 

 
 

lebih tinggi dibandingkan pasien non DM tipe 2. 

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 cara meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh 

darah (Ignarro, L., Balestrieri, L. & Napoli, C, 2007). Penelitian oleh Mora 

S, Cook N, Buring JE, Ridker PM, Lee IM (2007) yang menunjukan 

aktivitas fisik dengan kategori tingkat intensitas sedang hingga tinggi 

dapat menurunkan risiko segala penyakit kardiovaskuler termasuk PJK. 

Jenis aktivitas fisik atau kegiatan yang dilakukan akan menentukan 

kecukupan tingkat aktivitas fisik individu, sehingga berpengaruh terhadap 

efek proteksi atau penurunan risiko terhadap PJK. Namun mekanisme 

penurunan risiko ini juga dipengaruhi faktor risiko lainnya seperti umur 

jenis, kelamin, kebiasaan merokok, obesitas, serta riwayat penyakit 

penyerta jantung koroner pada individu (Sofi F, Capalbo A, Cesari F, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mora%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17967770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mora%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17967770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cook%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17967770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buring%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17967770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ridker%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17967770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20IM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17967770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sofi%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18525378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Capalbo%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18525378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cesari%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18525378
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mengungkapkan tidak ada perbedaan risiko PJK yang signifikan antara 

laki-laki dan perempuan pada tingkat aktivitas fisik rendah dan sedang. 

Meskipun demikian, perempuan lebih berisiko mengalami PJK 1,60 kali 

lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada tingkat aktivitas fisik tinggi. Hal 

ini menunjukan bahwa perempuan lebih berisiko terkena PJK 

dibandingkan laki-laki. Secara keseluruhan, individu yang berusia >26 

tahun lebih berisiko terhadap PJK dibandingkan individu berusia <26 

tahun, sehingga semakin tua usia individu maka semakin besar risiko 

terhadap PJK. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Berdasarkan pada keterbatasan masalah dalam penelitian ini adalah hasil 

penelitian tidak dapat digeneralisir karena penelitian ini hanya dapat 

berlaku pada wilayah tempat penelitian dan belum tentu hasilnya akan 

sama dengan wilayah yang lain. 

2. Peneliti fokus pada perilaku merokok, pernah merokok dan tidak merokok, 

penelitian ini tidak melihat perokok pasif sehingga untuk penelitian 

selanjutnya bisa menambahkan mengenai perokok pasif.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abbate%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18525378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gensini%20GF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18525378
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Karakteristik penyandang diabetes melitus  di Wilayah kerja Puskesmas 

Purwosari Surakarta sebagian besar memiliki riwayat lama menderita DM 

1 – 10 tahun. 

2. Gambaran resiko kejadian penyakit jantung koroner pada penyandang 

diabetes melitus  di  Puskesmas Purwosari Surakarta sebagian besar adalah 

resiko tinggi. 

 

B. Saran  

1. Bagi Puskesmas 

Bagi pihak puskesmas hendaknya meningkatkan upaya penurunan resiko 

kejadian penyakit jantung koroner, dengan melakukan skrining dan 

pemeriksaan berkala untuk pasien mempunyai resiko penyakit jantung 

koroner. 

2. Bagi penyandang DM  

Penyandang DM hendaknya  meningkatkan gaya hidup sehat mereka 

antara lain selalu melakukan pengontrolan tingkat kesehatannya misalnya 
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mengontrol kadar gula darah dan tekanan darah, selanjutnya melakukan 

aktivitas yang dapat mengurangi resiko penyakit jantung koroner misalnya 

berolahraga dengan teratur. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya hendaknya menganalisis faktor-faktor yang 

berhubungan dengan resiko penyakit jantung koroner sehingga diketahui 

faktor manakah yang paling dominan berhubungan dengan resiko penyakit 

jantung koroner. 

 


