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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung kini menjadi penyebab 

kematian paling umum di negara maju dan berkembang. Secara global penyakit ini 

menjadi penyebab kematian pertama di negara berkembang pada tahun 2010, 

menggantikan kematian akibat infeksi. Menurut statistik dunia terhitung pada tahun 

2013 terdapat lebih dari 17,3 juta kematian per-tahunnya disebabkan oleh penyakit 

kardiovaskular dan jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi lebih dari 23,6 

juta pada tahun 2030 (Iriana, 2019). 

Penyakit jantung umumnya mengacu pada kondisi yang melibatkan 

penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang bisa menyebabkan serangan 

jantung, nyeri dada, atau stroke. Kondisi jantung lainnya yang mempengaruhi otot 

jantung, katup, atau ritme, juga dianggap bentuk penyakit jantung. Setiap pasien 

yang datang dengan keluhan nyeri dada memerlukan diagnosis yang cepat dan 

akurat. Konfirmasi dan identifikasi jenis penyakit jantung tertentu seperti Infark 

Miokard Akut (IMA), Fibrilasi Atrium (FA), atau penyakit jantung lainnya 

merupakan hal yang mendasar, karena hal tersebut berkaitan dengan penempatan 

dan perawatan pasien secara tepat (Samsu, 2017). 

Diagnosis pada penyakit jantung harus ditegakkan sedini mungkin dan 

untuk mengetahui hal tersebut terdapat beberapa parameter pemeriksaan yang dapat 

diperiksa secara rutin untuk memantau dan menurunkan resiko penyakit jantung 

sejak dini, salah satunya adalah pemeriksaan protein jantung High Sensitivity (HS) 
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troponin. Troponin merupakan protein kontraktil otot jantung yang dapat 

dilepaskan dalam serum, protein ini dapat dijadikan sebagai suatu biomarker 

spesifik apabila terjadi kerusakan pada otot jantung. Troponin tergolong spesifik 

terhadap jaringan miokard dan mempunyai sensitivitas yang tinggi, bahkan 

disebutkan penanda ini dapat mendeteksi kerusakan sel miosit jantung yang sangat 

minimal (mikro infark) yang mana oleh penanda jantung yang lain hal ini tidak 

ditemukan. Pemeriksaan ini  merupakan indikator terbaik yang dapat digunakan 

untuk menilai resiko kematian akibat serangan jantung (Kimmenade, 2012). 

Konfirmasi dan identifikasi jenis penyakit jantung juga dapat mengevaluasi 

penyebab dari suatu kerusakan pada otot jantung, dapat berupa faktor resiko 

penyakit seperti halnya hipertensi atau gangguan keseimbangan cairan elektrolit 

(Samsu, 2017). Hipertensi dan kelainan elektrolit dalam serum penderita gangguan 

kardiovaskular secara luas dipelajari di seluruh dunia karena sebagian besar 

ditemukan terkait dengan morbiditas dan mortalitas kardiovaskular (Hasan, 2019).  

Keseimbangan elektrolit sangat penting untuk mempertahankan osmolalitas 

plasma dan tekanan darah yang semuanya berhubungan dengan homeostasis 

jantung normal (Kughapriya, 2016). Sebuah penelitian di Thi Qar Governorat, Irak 

dijelaskan bahwa terdapat efek kelainan elektrolit pada serum penderita Sindrom 

Koroner Akut (SKA) yakni Natrium (Na+) dan Klorida (Cl-) menunjukkan 

peningkatan, sedangkan Kalium (K+) menunjukkan penurunan. Hipokalemia juga 

telah dilaporkan pada pasien dengan Acute Myocardial Ischemia akan 

meningkatkan resiko aritmia (Faraj, 2015).   
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Keberadaan troponin dan gangguan keseimbangan elektrolit dalam serum 

dapat menjadi salah satu penanda terjadinya kerusakan sel miokard jantung. Hal 

tersebut yang menjadi alasan diadakannya penelitian ini dengan tujuan untuk 

mengetahui dan menjelaskan hubungan antara keberadaan troponin dan garam 

elektrolit dalam serum penderita penyakit jantung. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 

dirumuskan sebuah rumusan masalah yakni adakah korelasi antara kadar HS 

troponin dan serum elektrolit pada penderita penyakit jantung di Rumah Sakit 

Umum Daerah Sidoarjo, Jawa Timur pada periode April 2019 - Februari 2020. 

1.3 Tujuan 

1.3.1. Tujuan Umum 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui korelasi antara kadar HS 

troponin dan Serum Elektrolit pada penderita Penyakit Jantung di Rumah Sakit 

Umum Daerah Sidoarjo, Jawa Timur pada periode April 2019 – Februari 2020. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Data hasil korelasi pada penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah 

penentuan prognosis dari penyakit jantung atau dapat digunakan sebagai uji 

konfirmasi dalam diagnosis penyakit jantung apabila ditemukan terdapat korelasi 

yang sangat kuat.. 
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1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti 

Peneliti dapat mengembangkan keterampilan membaca yang efektif untuk 

menemukan sumber kepustakaan yang relevan mengenai topik yang digunakan 

serta dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi (penelitian pendahuluan) untuk 

digunakan dalam penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Bagi Pembaca 

Menambah wawasan pembaca dan sebagai sumber informasi mengenai 

keakuratan pemeriksaan serum elektrolit yang dapat digunakan sebagai alternatif 

lain dalam penentuan penyakit jantung.  

1.4.3 Manfaat Bagi Akademik 

Menambah kepustakaan akademis dan dapat menjadi referensi untuk 

penelitian lebih lanjut. Adanya korelasi antara kadar HS troponin dan serum 

elektrolit dapat digunakan sebagai evaluasi pengobatan penyakit jantung. 

  




