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ABSTRAK 

 

 

Penyakit jantung koroner terjadi karena adanya kolesterol darah yang 

menumpuk pada dinding pembuluh darah arteri di jantung. Peristiwa ini disebut 

dengan ateriosklerosis. Faktor risiko penyakit jantung koroner diantaranya adalah 

faktor gaya hidup yang terdiri dari kebiasaan konsumsi makanan berlemak dan 

berkolesterol, kebiasaan merokok, kebiasaan olahraga, dan tingkat stres. Dewasa 

ini, penyakit jantung koroner tidak hanya menyerang golongan usia tua, tapi juga 

sudah banyak menyerang orang berusia produktif.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan gaya hidup dan 

tingkat stres dengan kejadian penyakit jantung koroner pada usia produktif (15-64 

tahun) di RSU Haji Surabaya. Penelitian ini bersifat observasional dengan 

rancangan studi cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah pasien poli 

jantung RSU Haji Surabaya yang berusia 15-64 tahun berjumlah 91 orang. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara simple random sampling. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah kebiasaan olahraga, kebiasaan merokok, 

kebiasaan konsumsi makanan berlemak dan berkolesterol, dan tingkat stres.  

 Hasil penelitian menunjukkan jenis makanan berlemak dan berkolesterol 

yang sering dikonsumsi responden diantaranya adalah telur, daging sapi, dan 

daging ayam, sebanyak 63,7% responden tidak memiliki kebiasaan merokok, 

61,5% responden tidak memiliki kebiasaan olahraga, 53,8% responden tidak 

mengalami depresi dan 40,7% responden mengalami stres tingkat sedang. Hasil 

analisis uji statistik menggunakan chi-square menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan kebiasaan merokok (p=0,22), kebiasaan olahraga (p=0,79), dan tingkat 

stres (p=0,06) dengan kejadian penyakit jantung koroner pada usia produktif. 

Hasil analisis yang menunjukkan adanya hubungan adalah status perokok pasif 

(p=0,01). 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan antara 

kebiasaan merokok, kebiasaan olahraga, dan tingkat stres dengan kejadian 

penyakit jantung koroner pada usia produktif, dan terdapat hubungan antara status 

perokok pasif dengan kejadian penyakit jantung koroner pada usia produktif. 

Disarankan bagi masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat, dan 

menghindari faktor risiko penyakit jantung koroner yang dapat dikendalikan. 
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