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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Penyakit jantung koroner merupakan penyakit kardiovaskuler yang 

menjadi penyebab utama kematian di dunia. Angka kematian pada penderita 

penyakit jantung koroner setiap tahunnya mengalami peningkatan (WHO, 

2013). Penyakit jantung koroner yaitu kondisi dimana adanya timbunan 

lemak pada pembuluh darah arteri koroner jantung yang merubah peran serta 

bentuk arteri sehingga menghambat aliran darah menuju jantung (Brunner & 

Suddarth, 2013).   

World Health Organization (2013) mengemukakan bahwa angka 

kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner sebesar 45%, dan 

diperkirakan pada tahun 2030 mengalami peningkatan sekitar 23,3 juta jiwa 

setiap tahunnya, pada tahun 2013 pravelensi penyakit jantung koroner yang  

telah terdiagnosa dokter di Indonesia sebesar 883.447 jiwa. Berdasarkan 

diagnosis dokter  dan tanda gejala penderita penyakit jantung koroner 

sejumlah 2.650.340 jiwa. Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat ketiga 

dengan jumlah penderita penyakit jantung koroner sebanyak 120.447 jiwa 

(Riset Kesehatan Dasar, 2013).  

Penyakit jantung koroner umumnya disebabkan karena terhambatnya 

aliran darah ke jantung disebut juga aterosklerosis. Aterosklerosis dapat 

terjadi apabila sel pelapis di pembuluh darah koroner mengalami gangguan. 
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Gangguan tersebut seperti kolestrol jahat, tekanan darah tinggi, nikotin rokok, 

kadar gula darah yang meningkat. Gangguan tersebut menyebabkan sel 

pelapis pembuluh darah membentuk lubang-lubang kecil, selanjutnya 

kolestrol jahat dan zat lain masuk dan mengendap ke dalam lubang tersebut. 

Semakin lama endapan tersebut, maka semakin banyak plak yang 

ditimbulkan. Plak tersebut membuat pembuluh darah koroner mengalami 

penyempitan, sehingga menyebabkan penyerapan nutrisi oleh sel pelapis 

terganggu dan memperlambat aliran darah masuk ke jantung (Yahya, 2010; 

Brunner & Suddarth, 2013). Apabila jantung kekurangan aliran darah, secara 

otomatis otot jantung akan kekurangan darah dan menyebabkan gangguan di 

organ sekitarnya, seperti infark dan nyeri dada (Irianto, 2015).  

Penderita PJK akan mengalami proses penyempitan pembuluh koroner 

dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga semua orang mempunyai 

risiko terhadap penyakit jantung koroner. Faktor lain yang menjadi penyebab 

seseorang mengalami penyakit jantung koroner adalah gaya hidup dan faktor 

genetik. Faktor risiko penyakit jantung koroner terbagi menjadi dua 

kelompok besar, yaitu : faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi atau tidak 

dapat dicegah dan faktor risiko yang dapat dicegah atau dimodifikasi . Faktor 

risiko penyakit jantung koroner yang tidak dapat dicegah meliputi usia, 

riwayat keluarga, jenis kelamin. Sedangkan faktor risiko yang dapat dicegah 

antara lain : hipertensi, merokok, stress, kolesterol darah tinggi, diabetes 

militus, dan aktivitas yang pasif, penggunan kontrasepsi oral, obesitas, 
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geografi, kepribadian (kompetitif, agresif, atau ambisius) (Brunner & 

Suddarth, 2013).  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan rata-rata penderita 

penyakit jantung koroner berusia ≥ 40 tahun, salah satunya penelitian yang 

dilakukan oleh Niluh, Rampengan, dan Jim (2016) menyatakan bahwa 

penderita penyakit jantung koroner dengan usia 40-50 tahun sebesar 11,3%, 

usia 51-60 tahun sebesar 31%, sedangkan pravelensi tertinggi pada kelompok 

usia diatas 60 tahun dengan prosentase sebesar 57,7%. Penelitian tersebut 

juga ditemukan bahwa jumlah penderita penyakit jantung koroner lebih 

banyak terjadi pada laki-laki dan faktor paling dominan terhadap penyakit 

jantung koroner adalah hipertensi, dislipedemia, riwayat merokok, diabetes 

melitus, dan riwayat keluarga.  

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Yuliani, Oenzil, dan 

Iryani (2014), menyatakan bahwa selain jenis kelamin, merokok, 

dislipedemia, dan hipertensi, ada hubungan yang berarti antara obesitas 

dengan kejadian PJK pada penderita penyakit jantung koroner, yaitu dengan 

prosentase 62,5% lebih tinggi daripada non penderita penyakit jantung 

koroner yang hanya sebesar 37,5%. Penelitian yang dilakukan oleh Patriyani 

dan Purwanto (2016), menyatakan bahwa kurangnya aktivitas meningkatkan 

faktor risiko terhadap penyakit jantung koroner yaitu dengan ditemukannya 

hasil sebesar sebanyak 77,5% penderita penyakit jantung koroner yang 

kurang beraktivitas dan olahraga fisik. 
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Berdasarkan pemaparan data diatas menyatakan bahwa faktor risiko 

paling dominan pada kejadian penyakit jantung koroner adalah usia, jenis 

kelamin, riwayat keluarga, merokok, hipertensi, dislipedemia, diabetes 

mellitus, aktivitas fisik pasif dan obesitas (Patriyani, dan Purwanto, 2016; 

Iskandar, Hadi, dan Alfidsyah, 2017; Yuliani, Oenzil, dan Iryani, 2014; 

Wirandoko, 2016; Niluh, Rampengan, dan Jim, 2016; Abed & Jamee, 2015).  

Peneliti akan melakukan penelitian mengenai gambaran faktor risiko 

penyakit jantung koroner dengan menggunakan variabel yang berbeda dari 

penelitian sebelumnya, yaitu dengan menggabungkan beberapa variabel yang 

telah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Hal tersebut menjadi pembeda 

antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya karena variabel yang akan 

digunakan lebih banyak yaitu usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, merokok, 

hipertensi, diabetes melitus, aktivitas fisik pasif, serta obesitas. 

Bersumber pada studi pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit 

Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo, tercatat bahwa selama 

Januari sampai Desember 2017 jumlah kejadian penyakit jantung koroner 

sebanyak 118 kasus, sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian guna mengetahui gambaran faktor risiko kejadian jantung koroner 

di Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah : 

Bagaimana gambaran faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner di 

Poliklinik Jantung dan Pembuluh Darah Rumah Sakit Umum Daerah Ir. 

Soekarno Kabupaten Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 

Mengetahui gambaran faktor risiko terjadinya penyakit jantung 

koroner di Poliklinik Jantung dan Pembuluh Darah Rumah Sakit Umum 

Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui gambaran usia kejadian PJK di poliklinik jantung 

Poliklinik Jantung dan Pembuluh Darah Rumah Sakit Umum Daerah Ir. 

Soekarno Kabupaten Sukoharjo. 

b. Mengetahui gambaran jenis kelamin kejadian PJK di Poliklinik Jantung 

dan Pembuluh Darah Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno 

Kabupaten Sukoharjo. 

c. Mengetahui gambaran riwayat keluarga pada kejadian PJK di Poliklinik 

Jantung dan Pembuluh Darah Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno 

Kabupaten Sukoharjo. 
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d. Mengetahui gambaran faktor risiko merokok pada kejadian PJK di 

Poliklinik Jantung dan Pembuluh Darah Rumah Sakit Umum Daerah Ir. 

Soekarno Kabupaten Sukoharjo. 

e. Mengetahui gambaran faktor risiko hipertensi pada kejadian PJK di 

Poliklinik Jantung dan Pembuluh Darah Rumah Sakit Umum Daerah Ir. 

Soekarno Kabupaten Sukoharjo. 

f. Mengetahui gambaran faktor risiko diabetes melitus pada kejadian PJK 

di Poliklinik Jantung dan Pembuluh Darah Rumah Sakit Umum Daerah 

Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo . 

g. Mengetahui gambaran faktor risiko obesitas pada kejadian PJK di 

Poliklinik Jantung dan Pembuluh Darah Rumah Sakit Umum Daerah Ir. 

Soekarno Kabupaten Sukoharjo. 

h. Mengetahui gambaran faktor risiko aktivitas fisik pasif pada kejadian 

PJK di Poliklinik Jantung dan Pembuluh Darah Rumah Sakit Umum 

Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo. 

 

D. Keaslian Penelitian  

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

 

Penelti Judul 

Penelitian 

Metode Penelitian Analisa 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Patriyani, 

dan 

Purwanto 

(2016) 

Faktor 

dominan risiko 

terjadinya 

penyakit 

jatung koroner 

(PJK) 

Penelitian dengan 

observasional 

analitik 

pendekatan 

epidemologis,desai

n penelitian cross 

sectional ( 40 

responden) 

Analisis 

univariat 

Analisis 

bivariat 

Analisis 

multivariat 

Kebiasaan 

merokok 

merupakan 

faktor risiko 

yangpaling 

dominan 

Yuliani, 

Oenzil, dan 

Hubungan 

berbagai faktor 

Penelitian secara 

analitik dengan 

Uji chi-

square 

Adanya 

hubungan 
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Iryani 

(2014) 

risiko terhadap 

kejadian 

penyakit 

jantung 

koroner pada 

penderita 

diabetes 

melittus tipe 2 

desain cross 

sectional 

comparative 

(176  orang) 

bermakna 

antara jenis 

kelamin,dislip

edemia dan 

merokok 

dengan 

kejadian PJK 

pada penderita 

DM tipe2. 

Adanya 

hubungan 

bermakna 

antara lama 

menderita 

DM, 

hipertensi, 

obesitas 

dengan 

kejadian PJK 

pada penderita 

DM tipe 2 

Wirandoko 

 (2016) 

Hubungan 

faktor-faktor 

risiko dengan 

kejadian 

penyakit 

jantung 

koroner di 

klinik jantung 

rumah sakit 

waled 

Cross Sectional 

(80 pasien) 

Analisis 

bivariat 

Analisis 

multivriat  

Faktor yang 

paling 

mempegaruhi 

kejadian 

penyakit 

jantung 

koroner adalah 

DM tipe 2, 

merokok, dan 

hiperkoleserol 

Niluh, 

Rampengan

, dan Jim 

(2016) 

Gambaran 

penyakit 

jantung 

koroner pada 

pasien gagal 

jantung yang 

menjalani 

rawat inap di 

RSUP Prof Dr. 

R. D. Kandou 

Manado 

periode 

September-

November 

2016 

Penelitian 

deskriptif  

propektif 

Pendekatan 

observasional 

Manual 

dan 

tekstural 

Lebih banyak 

pada jenis 

kelamin laki-

laki dengan 

kelompok  

usia >60 

tahun. Faktor 

risiko 

terbanyak 

yaitu 

hipertensi, 

dislipedemia, 

riwayat 

merokok, DM, 

dan riwayat 

keluarga 

 


