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RINGKASAN 

FAKTOR RISIKO TRADISIONAL YANG KUAT DARI 

ONSET PERTAMA INFARK MIOKARD AKUT 

DI RSUD DR. SOETOMO SURABAYA  

 

 Infark miokard akut (IMA) adalah salah satu manifestasi klinis dari 

sindroma koroner akut yang diakibatkan oleh iskemia pada otot jantung. Terdapat 

tiga manifestasi klinis yang dikategorikan sebagai sindroma koroner akut, yaitu 

Non Stable Angina (NSA), Non-ST segment Elevation Myocardial Infarction 

(NSTEMI), dan ST-segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI) (Cannon 

et al, 2009). 

 Infark miokard akut yang terjadi dapat diakibatkan oleh peningkatan 

kebutuhan metabolik miokard, penurunan suplai oksigen dan nutrisi ke 

miokardium melalui sirkulasi koroner, maupun keduanya. Kondisi yang 

berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolik miokard dapat terjadi 

akibat pengerahan tenaga fisik yang ekstrem, hipertensi atau hipotensi berat, dan 

stenosis katup aorta. Penurunan suplai oksigen dan nutrisi untuk otot jantung 

terjadi karena rupturnya plak aterosklerotik yang tidak stabil diikuti oleh oklusi 

koroner (Bolooki et al, 2010).  

 Beberapa faktor risiko telah diketahui turut berinteraksi dalam pembentukan 

plak aterogenik. Faktor-faktor tersebut secara umum dapat dibagi menjadi faktor 

yang yang tidak dapat dikendalikan dan dapat dikendalikan. Faktor yang yang 

tidak dapat dikendalikan diantaranya adalah usia, jenis kelamin, dan genetik. 



 vi 

Sementara, faktor yang dapat dikendalikan diantaranya adalah merokok, 

hipertensi, hiperlipidemia, diabetes mellitus. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor risiko tradisional yang kuat 

dari onset pertama Infark Miokard Akut di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Data 

primer untuk mengetahui faktor-faktor risiko terhadap kejadian IMA sedangkan 

data sekunder berupa hasil pemeriksaan lab atau pemeriksaan fisik yang keduanya 

diperoleh dari data rekam medis di rekam medis pusat RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya. Data yang terkumpul dianalisa meggunakan analisa univariat untuk 

mengetahui frekuensi masing-masing faktor risiko. Hasil analisis dideskripsikan 

dalam bentuk tabel dan diagram. 
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ABSTRACT 

Background According to WHO, heart disease is the number one cause of death 
in the world. In 2005, at least 17.5 million of all deaths in worldwide are caused 
by heart disease. 60% of all causes of death by heart disease is coronary heart 
disease (CHD). 

Objective The objective of this study was to search the strong traditional risk 
factors from first onset of Acute Miocardial Infarction at RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya. 

Methods Medical records of 58 AMI patient at medical records center, 
RSUD  Dr. Soetomo at 2014 are collected. 

Result  For risk factor of age, 43,1% of the sample belong to the  group of 
51-60 year old, 22,4% was 61-70 year old, 20,7% was 41-50 year old, 6,9% was 
71-80 years old, and 3,4% other belong to 21-30 and 31-40 year old. The ratio 
between male patient and female patient is 86,2% to 13,8%. Sample with the 
background of family without coronary heart disease was as much as 93,1%, the 
remaining 6,9% was with coronary heart disease. 67,2% of the sample was a 
smoker and 32,8% was non-smoker. Normal blood pressure has the highest 
amount that is 58,6%, followed by pre-hypertension and hypertension level 2 with 
each the same amount 15,5%, and the last is sample with hypertension level 1 
which has 10,3%. Normal LDL level was found in 41,4% of sample, 39,7% was 
high, another 19% was borderline. Normal sugar level was found in 56,9% of 
patient, 22,4% fulfil the criteria for diabetes, 20,7% other was pre-diabetes.  

Conclusion In this research, it is found that traditional risk factors of the most 
powerful to the weakest is 51-60 years of age, male gender, family history without 
coronary heart disease, smoking, normal blood pressure, normal level of LDL, 
and normal blood sugar levels. In this study, the risk factors of sex and smoking 
affect the risk of acute myocardial infarction. Meanwhile, other risk factors such 
as age, family history, blood pressure, LDL cholesterol, and blood sugar levels 
had no effect on the incidence of acute myocardial infarction, where this is 
different from the research that had been done before. 

Keywords: Acute Myocardial Infarction, Risk factors, Dyslipidemia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Kemajuan perekonomian sebagai dampak dari pembangunan di negara 

berkembang sebagaimana di Indonesia menyebabkan perbaikan tingkat hidup. Hal 

ini menjadikan kesehatan masyarakat meningkat, di samping itu terjadi pula 

perubahan pola hidup. Perubahan pola hidup ini yang menyebabkan pola penyakit 

berubah, dari penyakit infeksi dan rawan gizi ke penyakit degeneratif, diantaranya 

adalah penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) dan akibat 

kematian yang ditimbulkannya. Hasil survei kesehatan nasional pada tahun 2001 

menunjukkan bahwa 26,3% penyebab kematian adalah penyakit jantung dan 

pembuluh darah, kemudian diikuti oleh penyakit infeksi, pernafasan, pencernaan, 

neoplasma dan kecelakaan lalu lintas (Susiana, 2006). 

 Pada saat ini penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor satu di 

dunia. Pada tahun 2005 sedikitnya 17,5 juta atau setara dengan 30,0 % kematian 

di seluruh dunia disebabkan oleh penyakit jantung. Menurut Badan Kesehatan 

Dunia (WHO), 60% dari seluruh penyebab kematian penyakit jantung adalah 

penyakit jantung koroner (PJK) (WHO, 2000). 

 Penyakit jantung koroner (PJK) adalah salah satu penyebab morbiditas dan 

mortalitas utama di Amerika Serikat. Salah satu penyebab utama PJK adalah 

aterosklerosis. Proses aterosklerosis dimulai pada masa anak-anak dengan adanya 

akumulasi lemak pada tunika intima dari arteri untuk membentuk fatty streaks. 

Progresifitas ditentukan oleh adanya faktor risiko, penelitian secara patologi pada 



 2 

anak dan dewasa muda menunjukkan perubahan pada pembuluh darah yang 

mengalami aterosklerosis berhubungan dengan faktor risiko seperti diabetes, 

kebiasaan merokok, obesitas, aktivitas fisik yang kurang, hipertensi dan intensitas 

dari faktor risiko tersebut. Pada sebagian besar anak, derajat keterlibatan 

pembuluh darah dan progresifitasnya lambat, sehingga pendekatan terapi terbaik 

adalah pencegahan dengan cara modifikasi gaya hidup dan perilaku. Akan tetapi 

pada penyakit anak tertentu seperti pada homozygous hypercholesterolemia, 

penyakit Kawasaki, diabetes melitus, penyakit ginjal kronik, post-orthostatic 

transplantasi jantung, risiko aterosklerosis meningkat (Rahayuningsih SE, 2011). 

 Di Indonesia penyakit jantung juga cenderung meningkat sebagai penyebab 

kematian. Data survei kesehatan rumah tangga (SKRT) tahun 1996 menunjukkan 

bahwa proporsi penyakit ini meningkat dari tahun ke tahun sebagai penyebab 

kematian. Tahun 1975 kematian akibat penyakit jantung hanya 5,9%, tahun 1981 

meningkat sampai dengan 9,1%, tahun 1986 melonjak menjadi 16% dan tahun 

1995 meningkat menjadi 19%. Sensus nasional tahun 2001 menunjukkan bahwa 

kematian karena penyakit kardiovaskuler termasuk penyakit jantung koroner 

adalah sebesar 26,4%, dan sampai dengan saat ini PJK juga merupakan penyebab 

utama kematian dini pada sekitar 40% dari sebab kematian laki-laki usia 

menengah (Anis, 2006). 

 Penelitian epidemiologis akhirnya mendapatkan hubungan yang jelas antara 

kematian dengan pengaruh keadaan sosial, kebiasaan merokok, pola diet, exercise 

dan sebagainya. Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya PJK antara lain: 

umur, kelamin ras, geografis, keadaan sosial, perubahan masa, kolesterol, 
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hipertensi, merokok, diabetes, obesitas, exercise, diet, perilaku dan kebiasaan 

lainnya, stress serta keturunan (Bahri T, 2004).  

 80% sampai 90% dari pasien dengan penyakit jantung koroner (PJK) 

memiliki setidaknya 1 dari 4 faktor risiko tradisional yaitu, merokok, diabetes, 

hiperlipidemia, dan hipertensi (Khot U, Khot M, Bajzer C.  et al.). Setidaknya 

87% dari individu dengan PJK baik fatal atau nonfatal memiliki paparan minimal 

1 dari 4 faktor risiko tersebut (Greenland P, Knoll M, Stamler J.  et al.). 

 Infark miokard akut (IMA) adalah salah satu manifestasi klinis dari 

sindroma koroner akut yang diakibatkan oleh iskemia pada otot jantung. Terdapat 

tiga manifestasi klinis yang dikategorikan sebagai sindroma koroner akut, yaitu 

Non Stable Angina (NSA), Non-ST segment Elevation Myocardial Infarction 

(NSTEMI), dan ST-segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI) (Cannon 

et al, 2009). 

 Infark miokard akut yang terjadi dapat diakibatkan oleh peningkatan 

kebutuhan metabolik miokard, penurunan suplai oksigen dan nutrisi ke 

miokardium melalui sirkulasi koroner, maupun keduanya. Kondisi yang 

berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolik miokard dapat terjadi 

akibat pengerahan tenaga fisik yang ekstrem, hipertensi atau hipotensi berat, dan 

stenosis katup aorta. Penurunan suplai oksigen dan nutrisi untuk otot jantung 

terjadi karena rupturnya plak aterosklerotik yang tidak stabil diikuti oleh oklusi 

koroner (Bolooki et al, 2010). Di RSUD Dr. Soetomo belum ada penelitian sejenis 

faktor risiko tradisional yang kuat dari onset pertama infark miokard akut 

sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini. 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Apakah usia, jenis kelamin, genetik, merokok, hipertensi, hiperlipidemia, 

diabetes melitus merupakan faktor risiko tradisional yang kuat dari onset pertama 

infark miokard akut di RSUD Dr. Soetomo Surabaya ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mencari faktor risiko tradisional yang kuat dari onset pertama infark 

miokard akut di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Membuktikan usia merupakan faktor risiko terhadap kejadian IMA. 

2) Membuktikan jenis kelamin merupakan faktor risiko terhadap 

kejadian IMA. 

3) Membuktikan genetik (riwayat penyakit keluarga) merupakan faktor 

risiko terhadap kejadian IMA. 

4) Membuktikan merokok merupakan faktor risiko terhadap kejadian 

IMA. 

5) Membuktikan hipertensi merupakan faktor risiko terhadap kejadian 

IMA. 

6) Membuktikan hiperlipidemia (kadar LDL) merupakan faktor risiko 

terhadap kejadian IMA. 

7) Membuktikan diabetes melitus merupakan faktor risiko terhadap 

kejadian IMA. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami 

faktor risiko dan patofisiologi Infark miokard akut 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Peneliti 

Untuk membuktikan faktor risiko tradisional yang kuat dari onset pertama 

infark miokard akut. 

Pasien / Masyarakat 

Dengan diketahuinya gambaran faktor risiko dan patofisiologi infark 

miokard akut, diharapkan pasien lebih menjaga gaya hidup, pola makan, 

dan mengimbangi dengan aktivitas fisik seperti berolahraga untuk tindakan 

prevensi timbulnya infark miokard akut. 

Institusi 

Membantu efektivitas pelayanan dan pengelolaan penderita infark miokard 

akut dengan onset pertama di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Penyakit Jantung Koroner 

 Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO), penyakit jantung koroner 

(PJK) adalah ketidaksanggupan jantung akut atau kronis yang timbul karena 

kekurangan suplai darah pada miokardium sehubungan dengan proses penyakit 

pada sistem nadi koroner (Knight, 1996). 

 Penyakit jantung koroner (PJK) merupakan penyakit jantung dan pembuluh 

darah yang disebabkan karena penyempitan arteri koroner. Penyempitan 

pembuluh darah terjadi karena proses aterosklerosis atau spasme atau kombinasi 

keduanya. Aterosklerosis yang terjadi disebabkan karena timbunan kolesterol dan 

jaringan ikat pada dinding pembuluh darah secara perlahan-lahan (Daniel Hayes, 

M.D, 1999), hal ini sering ditandai dengan keluhan nyeri pada dada. 

 Pada waktu jantung harus bekerja lebih keras, terjadi ketidakseimbangan 

antara kebutuhan dan asupan oksigen, hal inilah yang menyebabkan nyeri dada. 

Jika pembuluh darah tersumbat total, pemasokan darah ke jantung akan terhenti 

dan kejadian inilah yang disebut dengan serangan jantung (Silvia A dan Loraine 

M, 2006). 

 Pemeriksaan yang paling terpercaya untuk mengetahui penyumbatan arteri 

koronaria adalah angiografi koroner, juga disebut kateterisasi jantung. Bila 

ditemukan penyempitan yang bermakna, maka ada beberapa pilihan penyelesaian, 

yakni melebarkannya dengan balon atau bedah pintas (Ulfa A, 2000). 



 7 

 Terdapat 4 faktor yang menentukan besarnya kebutuhan oksigen 

miokardium yaitu frekuensi denyut jantung, daya kontraksi, massa otot, dan 

tegangan dinding ventrikel. Bila kebutuhan miokardium meningkat, otomatis 

penyediaan oksigen juga harus meningkat. Untuk meningkatkan penyediaan 

oksigen dalam jumlah yang memadai, aliran pembuluh darah koroner harus 

ditingkatkan. Rangsangan yang paling kuat untuk mendilatasi arteri koronaria dan 

meningkatkan aliran darah koroner adalah hipoksia jaringan lokal. Pembuluh 

darah koroner dapat melebar sekitar lima sampai enam kali sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan miokardium. Namun, pembuluh darah dapat mengalami 

stenosis dan tersumbat akibatnya kebutuhan miokardium akan oksigen tidak dapat 

terpenuhi (Silvia A dan Loraine M, 2006) 

2.2  Epidemiologi Penyakit Jantung Koroner 

 PJK tidak hanya menyerang laki-laki, wanita juga berisiko terkena PJK 

meskipun kasusnya tidak sebesar pada laki-laki. Pada orang yang berumur 65 

tahun ke atas, ditemukan 20 % PJK pada laki-laki dan 12 % pada wanita (Ulfa A, 

2000). 

 Pada tahun 2002, WHO memperkirakan bahwa sekitar 17 juta orang 

meninggal tiap hari akibat penyakit kardiovaskuler, terutama PJK (7,2 juta) dan 

stroke (5,5 juta) (Yusnidar, 2007). 

 Tanda dan gejala PJK banyak dijumpai pada individu-individu dengan usia 

yang lebih tua, secara patogenesis permulaan terjadinya PJK terjadi sejak usia 

muda namun kejadian ini sulit untuk diestimasi (Navas-Necher EL, Colangelo L, 

Beam C, Greenland P, 2001). Diperkirakan sekitar 2 % – 6 % dari semua kejadian 
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PJK terjadi pada individu dibawah usia 45 tahun (Jalowiec DA dan Hill JA, 

1989). 

 Pemeriksaan yang dilakukan pada usia dewasa muda dibawah usia 34 tahun, 

dapat diketahui terjadinya atherosklerosis pada lapisan pembuluh darah (tunika 

intima) sebesar 50 % (Strong JP, et al, 1999). Berdasarkan literatur yang ada hal 

tersebut banyak disebabkan karena kebiasaan merokok dan penggunaan kokain 

(Langner RO, et al, 1989) serta diabates melitus dan dislipidemia yang dianggap 

merupakan faktor risiko dalam perkembangan lebih awal terjadinya aterosklerosis 

(Batalla A, et al, 2001). 

 Secara umum angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah (PJPD) 

di Indonesia belum diteliti secara akurat. Di Amerika Serikat pada tahun 1996 

dilaporkan kematian akibat PJPD mencapai 959.277 penderita, yakni 41,4 % dari 

seluruh kematian. Setiap hari 2600 penduduk meninggal akibat penyakit ini. 

Meskipun berbagai pertolongan mutakhir telah diupayakan, namun setiap 33 detik 

tetap saja seorang warga Amerika meninggal akibat penyakit ini. Dari jumlah 

tersebut 476.124 kematian disebabkan oleh Penyakit Jantung Koroner (Huon H. 

Gray, et al, 2002). 

 Kenyataan lain menunjukkan bahwa di Inggris penyakit kardiovaskuler 

membunuh satu dari dua penduduk dalam populasi, dan menyebabkan hampir 

sebesar 250.000 kematian pada tahun 1998. Satu dari empat laki-laki dan satu dari 

lima perempuan meninggal setiap tahun karena PJK, yang merepresentasikan 

sekitar setengah kematian akibat penyakit kardiovaskuler. Merupakan konsep 

yang salah bahwa PJK jarang terjadi pada perempuan, faktanya tidak banyak 

perbedaan antara perempuan dibandingkan laki-laki dalam insiden penyakit ini 
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dihitung berdasarkan harapan hidup yang lebih panjang (Massie BM and Amidon 

TM, 2003). 

 Sebelum berusia 40 tahun, perbedaan kejadian PJK antara pria dan wanita 

adalah 8 : 1, dan setelah usia 70 tahun perbandingannya adalah 1 : 1. Pada pria 

insiden puncak manifestasi klinis PJK adalah pada usia 50 – 60 tahun, sedangkan 

pada wanita pada usia 60 – 70 tahun. Pada wanita PJK terjadi sekitar 10-15 tahun 

lebih lambat daripada pria dan risiko meningkat secara drastis setelah menopause 

(Stangl V, et al, 2002) 

2.3  Klasifikasi Penyakit Jantung Koroner 

 Terdapat 4 klasifikasi penyakit jantung koroner (PJK) (Juwono, 2005) : 

1) Asimtomatik (Silent Myocardial Ischemia) 

Penderita Silent Myocardial Ischemia tidak pernah mengeluh adanya 

nyeri dada (angina) baik saat istirahat maupun beraktivitas. Ketika 

menjalani EKG akan menunjukkan depresi segmen ST, sedangkan 

pemeriksaan fisik dan vital sign dalam batas normal. 

2) Angina Pektoris Stabil / ST-segment Elevation Myocardial 

Infarction (STEMI) 

Terdapat nyeri dada saat melakukan aktivitas, berlangsung selama 1-5 

menit dan hilang saat istirahat. Nyeri dada bersifat kronik (>2 bulan). 

Nyeri terutama di daerah retrosternal, terasa seperti tertekan benda 

berat atau terasa panas dan menjalar ke lengan kiri, leher, aksila, dagu, 

punggung, dan jarang menyebar pada lengan kanan. Pada 

pemeriksaan EKG biasanya didapatkan depresi segmen ST (Harun, 

2007). 
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3) Angina Pektoris Tidak Stabil / Non-ST segment Elevation 

Myocardia Infarction (NSTEMI) 

Secara keseluruhan sama dengan penderita angina stabil. Tetapi nyeri 

lebih bersifat progresif dengan frekuensi yang meningkat dan sering 

terjadi saat istirahat. Pada pemeriksaan EKG biasanya didapatkan 

deviasi segmen ST (Harun, 2007). 

4) Infark Miokard Akut (IMA) 

Infark miokard akut sering didahului dengan dada terasa tidak enak 

(chest discomfort). Nyeri dada seperti tertekan, teremas, tercekik, 

berat, tajam dan terasa panas, berlangsung >30 menit bahkan sampai 

berjam – jam. Pemeriksaan fisik didapatkan pasien tampak ketakutan, 

gelisah, tegang, nadi sering menurun dan elektrokardiografi 

menunjukkan elevasi segmen ST. 

2.4  Patofisiologi Infark Miokard Akut (IMA) sebagai Manifestasi Penyakit 

Jantung Koroner 

 Istilah PJK menunjukkan ketidakseimbangan antara aliran darah arterial dan 

kebutuhan miokardium yang dipengaruhi oleh aliran darah koroner, kepekaan 

miokardium terhadap iskemi, dan kadar oksigen dalam darah. Gangguan suplai 

darah pada otot jantung menyebabkan jantung akan mengalami kekurangan darah 

dengan segala manifestasinya (Bustan, 1997). 

 Manifestasi klinis penyakit jantung koroner bervariasi tergantung pada 

derajat aliran dalam arteri koroner. Kebutuhan konsumsi oksigen jaringan 

tergantung pada pasok arteri koroner, bila aliran koroner masih mencukupi 

kebutuhan jaringan maka tidak akan timbul keluhan atau menifestasi klinis. Tetapi 
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bila arteri koroner mengalami ganggguan penyempitan (stenosis) atau penciutan 

(spasme) akan menyebabkan pasok arteri koroner tidak mencukupi kebutuhan 

sehingga terjadi ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan. Hal tersebut 

dapat memberikan gangguan. Manifestasi gangguan dapat bervariasi tergantung 

pada berat ringannya stenosis atau spasme, luasnya daerah yang terkena, dan 

kebutuhan jaringan misalnya saat istirahat atau aktif (Bustan, 1997). 

 Pada umumnya gangguan suplai darah arteri koroner dianggap berbahaya 

bila terjadi penyempitan sebesar 70% atau lebih pada pangkal atau cabang utama 

arteri koroner. Penyempitan yang kurang dari 50% kemungkinan belum 

menampakkan gangguan yang berarti. Keadaan ini tergantung pada beratnya 

arteriosklerosis dan luasnya gangguan jantung serta apakah serangan tersebut 

lama atau masih baru. Dalam keadan istirahat, meskipun arteri koroner mengalami 

stenosis lumen sampai 60% bisa saja belum menimbulkan gejala sebab aliran 

darah koroner masih mencukupi kebutuhan jaringan. Mekanisme ini sering 

disebut penyakit jantung koroner laten atau silent ischemia. Sebaliknya angina 

pektoris dapat timbul dalam keadaan beraktivitas maupun istirahat (unstable). 

Peningkatan kebutuhan jaringan misalnya saat sedang bekerja, berolahraga, 

berpikir, atau sesudah makan dapat menyebabkan aliran darah yang tadinya 

mencukupi menjadi kurang. Hal ini menyebabkan terjadinya hipoksia jaringan 

yang akan menghasilkan peningkatan hasil metabolisme (asam laktat) (Kusmana, 

et al, 1996).  

 Menurut Canon et al. (2009), ada 3 tahap proses terjadinya infark miokard 

akut (IMA) : 

1) Mekanisme pembuatan plak aterosklerosis 
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Setelah endotel rusak, yang dapat diakibatkan diantaranya karena 

hipertensi, dislipidemia, maupun diabetes melitus, sel-sel radang 

khususnya monosit bermigrasi ke lapisan subendotelium dari 

pembuluh darah. Di dalam lapisan subendotelium, sel-sel radang 

mengalami diferensiasi menjadi makrofag. Makrofag mencerna LDL 

yang sebelumnya telah berpenetrasi ke dalam dinding arteri, 

membentuk foam cells. Makrofag yang telah teraktivasi juga 

mengeluarkan sitokin dan kemoatraktan diantaranya monosit, 

kemoatraktan protein1, TNFa, dan interleukin yang mengundang 

semakin banyak makrofag ke tempat terjadinya plak dan merangsang 

sel endotel untuk memproduksi matriks ekstraselular lebih banyak. 

2) Stabilitas plak dan kecenderungan untuk rupture 

Stabilitas plak aterosklerosis bervariasi, bahkan pada satu individu. 

Karakterikstik plak yang mudah ruptur diantaranya yaitu plak dengan 

inti lipid yang tebal, masa jenis makrofag dan T limfosit yang besar, 

matriks metalloproteinase dalam jumlah yang banyak sebagai 

pendegradasi kolagen, model yang eksentrik, dan terdapat aliran 

vaskular atau sumbatan darah di dalam plak. 

3) Gangguan pada plak, trombosis, dan sindrom koroner akut 

Patogenesis dari sindroma koroner akut berkaitan dengan proses yang 

rumit antara endotel, sel-sel inflamasi, dan trombogenitas darah. 75% 

dari infark miokard yang fatal diakibatkan karena rupturnya plak 

aterosklerosis, sementara sisanya disebabkan karena erosi endotel. 

Makrofag aktif dan T-limfosit yang berada di lokasi pecahnya plak 
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melepaskan metalloproteases dan sitokin yang melemahkan tutup 

fibrosa, membuat plak kemungkinan besar terkikis akibat tekanan 

aliran darah.  Setelah plak aterosklerosis ruptur, matriks subendotelial 

yang kaya prokoagulan terekspos ke darah sirkulasi dan menyebabkan 

adesi, agregasi, dan aktivasi platelet yang menyebabkan trombus. 

Terdapat dua jenis trombus, yaitu trombus yang kaya akan platelet dan 

trombus yang kaya akan fibrin. 

  Pembentukan trombus juga disertai dengan : 

(1) Pelepasan zat-zat seperti tromboksan A2 (TXA2), fibrinogen, 5-

hydroxytryptamine (5-HT), platelet activating factor, dan ADP, 

yang lebih meningkatkan agregasi trombosit. 

(2) Aktivasi kaskade pembekuan darah, mengarah pada formasi 

benang fibrin dan propagasi dan stabilisasi oklusi thrombus. 

 Vasokonstriksi lokal disebabkan peningkatan beberapa vasokonstriktor yang 

merupakan platelet-derived factor misalnya TXA2, 5-HT. Peningkatan zat-zat 

vasokonstriktor tersebut menyebabkan hilangnya endothelial-derived relaxing 

factor. Hal ini dapat mendorong pengembangan vasospasme lokal, yang 

memperburuk oklusi koroner (Aaronson et al, 2004). 

 Kondisi iskemia menyebabkan kehilangan kontraktilitas langsung pada 

miokard yang terkena, disebut hypokinesis. Nekrosis awalnya muncul di 

subendokardium, lapisan  yang paling rentan terhadap iskemia, sekitar 15-30 

menit setelah oklusi koroner. Daerah nekrotik meluas ke daerah epikardium 

selama 3-6 jam, dan akhirnya mencakup seluruh dinding ventrikel. Pada beberapa 

area (sebagian besar di tepi infark) miokardium mengalami kerusakan yang 
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reversibel dan akhirnya akan pulih jika aliran darah dipulihkan. Sementara itu, 

kontraktilitas miokard lain yang masih dapat berfungsi meningkat, sebuah proses 

yang disebut hyperkinesia (Aaronson et al, 2004). 

 Sebuah klasifikasi infark miokard berdasarkan anatomi atau morfologi 

membagi infark miokard menjadi dua jenis, yaitu transmural dan nontransmural. 

Infark miokard transmural ditandai dengan nekrosis iskemik pada seluruh 

ketebalan segmen otot yang terkena, memanjang dari endokardium melalui 

miokardium menuju epikardium. Sementara infark miokard dimana area nekrosis 

iskemik hanya terbatas pada endokardium atau endokardium dan miokardium 

disebut infark miokard non-transmural. Zona yang terkena nekrosis adalah zona 

endokardial dan subendokardial, segmen dinding miokard yang merupakan daerah 

yang paling rentan terhadap kondisi iskemia. Subklasifikasi lama pada infark 

miokad didasarkan pada kriteria diagnostik klinis (Bolooki et al, 2010). 

 Antara 4 dan 12 jam setelah kematian sel dimulai, miokard yang infark 

mulai mengalami nekrosis koagulasi, proses yang ditandai dengan pembengkakan 

sel, kerusakan organel dan denaturasi protein. Setelah sekitar 18 jam, neutrofil 

memasuki infark tersebut. Jumlah neutrofil memuncak setelah sekitar 5 hari, dan 

kemudian menurun. Setelah 3-4 hari, terbentuk jaringan granulasi di tepi zona 

infark. Pada hari ke-4 sampai ke-7 setelah infark, miokardium bersifat  rentan 

terhadap ruptur. Kondisi ini dapat berakibat fatal dan merupakan 10% dari 

penyebab kematian pada infark miokard. Saat jaringan granulasi bermigrasi ke 

dalam menuju pusat infark selama beberapa minggu, jaringan nekrotik dicerna 

oleh makrofag. Jaringan granulasi kemudian matang secara progresif dengan 

meningkatan jaringan konektif (scar) dan hilangnya jaringan kapiler. Infark 
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sembuh dalam waktu 2 – 3 bulan, meninggalkan wilayah non-contracting pada 

dinding ventrikel. Perluasan infark, peregangan dan penipisan dinding yang 

mengalami infark, mungkin terjadi dalam hari pertama atau lebih setelah infark 

miokard, khususnya jika infark bersifat besar dan transmural atau memiliki lokasi 

anterior. Perluasan infark menempatkan pasien pada risiko yang besar mengalami 

gagal jantung kongestif, aritmia ventrikel, dan ruptur dinding bebas (Aaronson et 

al, 2004). 

2.5  Gejala Klinis Infark Miokard Akut 

 Kebanyakan pasien dengan infark miokard akut mencari pengobatan karena 

rasa  sakit didada. Namun demikian, gambaran klinis bisa bervariasi dari pasien 

yang dating untuk melakukan pemeriksaan rutin, sampai pada pasien yang merasa 

nyeri di substernal yang hebat dan secara cepat berkembang menjadi syok dan 

edema pulmonal, dan ada  pula pasien yang baru saja tampak sehat lalu tiba-tiba 

meninggal.  Serangan infark miokard biasanya akut, dengan rasa sakit seperti 

angina, tetapi tidak seperti angina yang biasa, maka disini terdapat rasa penekanan 

yang luar biasa pada dada atau perasaan akan datangnya kematian. Bila pasien 

sebelumnya pernah mendapat  serangan angina, maka ia tahu bahwa sesuatu yang 

berbeda dari serangan angina sebelumnya sedang berlangsung. Juga, kebalikan 

dengan angina yang biasa, infark miokard akut terjadi sewaktu pasien dalam 

keadaan istirahat, sering pada jam - jam awal dipagi hari (T. Bahri, 2004). 

 IMA yang asimtomatik belum tentu lebih ringan dari IMA yang 

menunjukkan gejala. Terdapat beberapa gejala khas dari IMA, yaitu : 

1) Nyeri dada digambarkan sebagai sensasi tekanan pada bagian tengah 

dada. 
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2) Nyeri dada menjalar ke rahang atau gigi, bahu, lengan, dan / atau 

punggung. 

3) Sesak nafas. 

4) Ketidaknyamanan epigastrium dengan atau tanpa mual dan muntah. 

5) Berkeringat. 

6) Syncope. 

7) Penurunan fungsi kognitif tanpa penyebab yang lain. 

 Infark miokard dapat terjadi setiap saat, namun paling sering timbul pada 

dini hari atau setelah melakukan kegiatan fisik berat, atau keduanya. Sekitar 

50% pasien mengalami gejala peringatan (angina pektoris atau angina 

ekuivalen) sebelum infark (Bolooki et al, 2010). 

2.6  Faktor Risiko Infark Miokard Akut 

 Dislipidemia, hipertensi arteri, serta diabetes melitus adalah faktor primer 

yang menyebabkan kerusakan pada dinding endotel. Kerusakan itu akan diikuti 

oleh respon selular yang menginisiasi proses aterosklerosis (Rubba P. Et al, 2000) 

2.6.1 Umur dan Jenis Kelamin 

Prevalensi kejadian infark miokard akut pada umumnya meningkat 

mengikuti usia. Namun predisposisi faktor risiko yang lain pada masing-masing 

orang sangat berperan. Sekitar 50% dari seluruh infark miokard di Amerika 

Serikata terjadi pada orang di bawah 65 tahun (Bolooki et al, 2010).  

Pada pembuluh darah yang mengalami penuaan, akan terjadi penebalan 

lapisan tunika intima dan media sehingga pembuluh darah juga kehilangan 

elastisitasnya. Pembuluh darah yang mengalami penuaan juga menunjukan 

karakteristik lain, penurunan jumlah otot polos, peningkatan deposisi kolagen, dan 
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berkurangnya elastin. Hal tersebut menyebabkan peningkatan ativitas enzim 

metalloproteinase, dan menghasilkan stimuli positif bagi angiotensin II. Dampak 

yang terjadi selanjutnya adalah hipertensi dan disfungsi endotel (Wang et al. 

2012).   

Laki-laki umumnya mengalami kejadian infark miokard 9 tahun lebih dini 

dari wanita, hal ini diperkirakan karena pada usia reproduktif, wanita memiliki 

perlindungan dari hormon esterogen (Santoso, 2005). 

2.6.2 Genetik 

Histori penyakit jantung koroner dalam keluarga telah diketahui sebagai 

faktor predisposisi dalam penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner 

dapat merupakan manifestasi suatu kelainan tunggal gen spesifik yang 

berhubungan dengan mekanisme terjadinya aterosklerotik. (Supriyono, 2008). 

Penelitian telah dilakukan dalam populasi pasien infark miokard yang cukup 

besar, penelitian mengidentifikasi efek polimorfisme (variasi sekuens) HindIII 

pada gen lipoprotein lipase, polimorfisme -3444T/C pada gen aldosteron sintase, 

dan polimorfisme 825C/T pada subunit beta 3 dalam gen G protein (GNB3). 

Secara umum, diketahui bahwa pada pria dan wanita post-manopause dengan 

polimorfisme HindIII lipoprotein lipase bergenotip H2H2, didapatkan level 

kolesterol darah yang tidak baik. Namun penelitian ini masih kurang kuat untuk 

menyatakan polimorfisme tersebut memiliki hubungan langsung dengan infark 

miokard. Dapat dijelaskan pula, bahwa pola polimorfisme pada gen GNB3 

berkaitan dengan hipertensi arteri. Skrining genom yang dilakukan pada keluarga 

dengan setidaknya dua saudara yang pernah mengalami infark miokard 

menunjukan sebuah lokus kromosom 14q32 yang dicurigai adalah lokus spesifik 
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terhadap infark miokard yang tidak berkaitan dengan faktor risiko lain. Meskipun 

belum cukup banyak penelitian terhadap lokus spesifik infark miokard, namun 

faktor risiko infark miokard diyakini sangat terkait dengan komponen genetik 

(Hengstenberg et al, 2002). 

2.6.3 Merokok 

Merokok diketahui dapat menyebabkan reaksi inflamasi, trombosis, stres 

oksidatif dan oksidasi  kolesterol LDL. Baik perokok aktif maupun pasif memiliki 

faktor risiko untuk terkena penyakit kardiovaskuler. Perokok pasif memiliki 

peningkatan risiko sekitar 30%, sementara perokok aktif 80% (Ambrose, 2004). 

Setelah satu tahun berhenti merokok, risiko terjadinya PJK akibat merokok turun 

menjadi 50%, dan menjadi normal setelah empat tahun berhenti. Menurut 

penelitian pada orang yang berhasil menghentikan kebiasaan merokok, terjadi 

penurunan kejadian vaskular sebanyak 7-47% (Cannon et al, 2009). 

2.6.4 Hipertensi 

Tingkat beratnya hipertensi meningkat seiring dengan bertambahnya BMI 

(Body Mass Index). Hipertensi yang berkaitan dengan obesitas biasanya ditandai 

dengan jumlah volume darah yang meningkat tinggi (Ventura et al, 2009). 

Risiko PJK secara langsung berhubungan dengan hipertensi, untuk setiap 

penurunan tekanan darah disatolik sebesar 5 mmHg risiko PJK berkurang sekitar 

16 % (Simpson, et al. 2002). 

Peningkatan tekanan darah sistemik meningkatkan resistensi terhadap 

pemompaan darah dari ventrikel kiri, sebagai akibatnya terjadi hipertrofi ventrikel 

untuk meningkatkan kekuatan kontraksi. Kebutuhan oksigen oleh miokardium 

akan meningkat akibat hipertrofi ventrikel, hal ini mengakibatkan peningkatan 
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beban kerja jantung yang pada akhirnya menyebabkan angina dan infark 

miokardium. Peningkatan tekanan darah juga diketahui mempercepat 

aterosklerosis dan arteriosklerosis, sehingga ruptur dan oklusi vaskuler terjadi 20 

tahun lebih cepat daripada orang normotensi. Penelitian Framingham menunjukan 

bahwa hipertrofi ventrikel kiri (Left Ventricle Hypertrophy) akan meningkatkan 

risiko PJK 4 – 5 kali pada penderita usia lanjut (Supriyono, 2008). 

2.6.5 Hiperlipidemia 

Peningkatan kolesterol plasma telah diyakini sejak lama sebagai faktor 

utama yang mendorong aterosklerosis, namun kini trigliserol juga diakui sebagai 

suatu faktor aterosklerosis yang berdiri sendiri. Aterosklerosis ditandai dengan 

penimbunan kolesterol dan ester kolesterol dari lipoprotein ke dinding arteri. 

Beberapa penyakit yang  menyebabkan peningkatan berkepanjangan kadar VLDL 

dan LDL dalam darah diantaranya yaitu diabetes melitus, nefrosis lipid, 

hipotiroidisme, dan penyakit dislipidemia lainnya, sering ditandai oleh 

aterosklerosis pre-matur yang lebih parah. Telah diketahui pula bahwa terdapat 

hubungan terbalik antara kadar HDL dan penyakit jantung koroner, sehingga rasio 

kolesterol LDL : HDL merupakan parameter prediktif yang penting (Botham, 

2009). 

Lipid yang penting secara klinis, diantaranya : 

1) Trigliserida 

Trigliserida adalah suatu ester gliserol yang terbentuk dari 3 asam 

lemak dan gliserol. Fungsi utama trigliserida adalah sebagai zat 

energi. Lemak disimpan dalam tubuh dalam bentuk trigliserida. 

Apabila sel membutuhkan energi, enzim lipase dalam sel lemak akan 
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memecah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak serta 

melepasnya ke dalam pembuluh darah. Oleh sel-sel yang 

membutuhkan komponen-komponen tersebut kemudian 

dimetabolisme dan menghasilkan energi, karbondioksida (CO
2
), dan 

air (H
2
O). Trigliserida bersirkulasi dalam darah bersama-sama dengan 

VLDL (Very Low Densitiy Lipoprotein) yang bersifat aterogenik. 

Trigliserida serum juga berhubungan positif dengan risiko PJK. 

2) Low Density Lipoprotein (LDL) 

LDL secara khusus menyusun 60-70% total kolesterol serum. LDL 

memiliki sebuah apolipoprotein (APO-B). LDL bersifat aterogenik 

dan terlibat dalam proses terjadinya PJK. Semakin tinggi kadar 

kolesterol-LDL dalam darah menjadi petanda semakin tingginya 

risiko PJK. 

3) High Density Lipoprotein (HDL) 

HDL menyusun 20-30 % dari total kolesterol serum. Apolipoprotein 

utama dalam HDL adalah apoA-I dan apo A-II. HDL merupakan 

lipoprotein yang bersifat menurunkan faktor risiko pembentukan 

aterosklerosis. Kolesterol-HDL beredar dalam darah dan kembali ke 

hepar mengalami katabolisme membentuk empedu serta dieliminasi 

melalui usus besar. Sehingga semakin tinggi kadar HDL, semakin 

banyak kolesterol yang dieliminasi. Berdasarkan Framinghan Heart 

Study penurunan HDL sebesar 1 % berarti peningkatan risiko PJK 

sebesar 3 - 4 %. 
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Dilakukan pemeriksaan darah untuk mengukur kadar kolesterol total. 

Untuk mengukur kadar kolesterol LDL, HDL dan Trigliserida 

sebaiknya pasien berpuasa terlebih dahulu minimal selama 12 jam 

(NCEP, 2002). 

2.6.6 Obesitas 

Obesitas berkaitan erat dengan dislipidemia, hipertensi, menurunnya 

kepekaan terhadap insulin, diabetes melitus, hipertrofi ventrikel kiri, kanker 

tertentu, dan kesulitan bernafas saat tidur. Obesitas juga adalah faktor risiko 

independen untuk penyakit - penyakit kardiovaskuler. Mekanisme peningkatan 

risiko penyakit kardiovaskuler pada penderita obesitas berkaitan dengan 

meningkatnya jumlah asam lemak, meningkatnya induksi bagi hiperkoagulasi dan 

hiperinflamasi, meningkatnya ekspresi reseptor thromboxane pada pembuluh 

darah, dan berkurangnya kepekaan terhadap insulin. Namun demikian, penelitian 

telah membuktikan bahwa terdapat sebuah fenomena paradoks dimana pasien 

obesitas yang mengalami penyakit kardiovaskuler memiliki prognosis klinis yang 

lebih baik dari pasien non-obesitas (Ventura et al, 2009). 

2.6.7 Diabetes Melitus 

Penderita diabetes melitus memiliki 2-4 kali risiko yang lebih besar 

terhadap penyakit kardiovaskular daripada orang tanpa diabetes. Risiko kematian 

pada pasien kardiovaskuler dan diabetes ialah 65-75%. Risiko kematian pada 

pasien penyakit kardiovaskuler dengan diabetes ini sama besarnya dengan risiko 

kematian pada pasien penyakit kardiovaskuler non-diabetes yang telah mengalami 

serangan jantung sebelumnya. Patofisiologi diabetes yang mendasari kenaikan 

risiko ini diantaranya ialah resistensi insulin, perlemakan viscera, dan inflamasi 
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yang mendasari peristiwa trombogenesis. Stress oksidatif, modifikasi aterogenitas 

dari partikel-partikel kolesterol, reaktivitas pembuluh darah, disfungsi ginjal, dan 

aktivasi hemostasis juga diantaranya adalah karakteristik diabetes yang berkaitan 

erat dengan penyakit kardiovaskuler (Tandon et al, 2010). 

2.6.8 Kurang Berolahraga 

Berdasarkan studi observasi, olahraga secara teratur, terutama jenis aerobik, 

diketahui dapat mengurangi risiko penyakit jantung koroner secara independen 

dan juga mengurangi faktor risiko penyebab PJK, diantaranya obesitas, hipertensi, 

resistensi insulin, dan dislipidemia. Olahraga juga dapat mengurangi gejala pada 

pesien yang telah terdiagnosa mengalami PJK. Sebaliknya, kurang berolahraga 

dapat menyebabkan perkembangan lebih lanjut dari PJK. Mekanisme olahraga 

diketahui berkaitan dengan perbaikan pada fungsi otot jantung, kapasitas 

vasodilator, ukuran arteri koroner, kemampuan pembuluh darah untuk 

berkontraksi dan berdilatasi, serta ketahanan otot jantung terhadap fibrilasi. 

Menurut penelitian, rutin berolahraga juga berefek positif dalam membantu usaha 

berhenti dari kebiasaan merokok (Thompson et al, 2003). 

2.7  Diagnosis Infark Miokard Akut 

 Menurut Irmalita (1996), diagnosis IMA ditegakkan bila didapatkan dua 

atau lebih dari 3 kriteria berikut, yaitu : 

1) Adanya Nyeri Dada 

Sakit dada terjadi lebih dari 20 menit dan tidak hilang dengan 

pemberian nitrat biasa. 

2) Perubahan Elektrokardiografi (EKG) 
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Nekrosis miokard dilihat dari 12 lead EKG. Selama fase awal infark 

miokard akut, EKG pasien yang mengalami oklusi total arteri koroner 

menunjukkan elevasi segmen ST. Kemudian gambaran EKG berupa 

elevasi segmen ST akan berkembang menjadi gelombang Q. Sebagian 

kecil berkembang menjadi gelombang non-Q. Ketika trombus tidak 

menyebabkan oklusi total, maka tidak terjadi elevasi segmen ST. 

Pasien dengan gambaran EKG tanpa elevasi segmen ST digolongkan 

ke dalam unstable angina atau Non STEMI (Cannon, 2005). 

3) Peningkatan Petanda Biokimia 

Pada nekrosis miokard, protein intraseluler akan masuk dalam ruang 

interstitial dan masuk ke sirkulasi sistemik melalui mikrovaskuler 

lokal dan aliran limfatik (Patel, 1999). Oleh sebab itu, nekrosis 

miokard dapat dideteksi dari pemeriksaan protein dalam darah yang 

disebabkan kerusakan sel. Protein-protein tersebut antara lain 

aspartate aminotransferase (AST), lactate dehydrogenase, creatine 

kinase isoenzyme MB (CK-MB), mioglobin, carbonic anhydrase III 

(CA III), myosin light chain (MLC), cardiac troponin I dan T (cTnI 

dan cTnT) (Samsu, 2007). Peningkatan kadar serum protein-protein 

ini mengkonfirmasi adanya infark miokard (Nigam, 2007). 

2.7.1 EKG sebagai Penegakan Diagnosis Infark Miokard Akut 

Kompleks QRS normal menunjukkan resultan gaya elektrik miokard ketika 

ventrikel berdepolarisasi. Bagian nekrosis tidak berespon secara elektrik. Vektor 

gaya bergerak menjauhi bagian nekrosis dan terekam oleh elektroda pada daerah 

infark sebagai defleksi negatif abnormal. Infark yang menunjukkan abnormalitas 
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gelombang Q disebut infark gelombang Q. Pada sebagian kasus infark miokard, 

hasil rekaman EKG tidak menunjukkan gelombang Q abnormal. Hal ini dapat 

terjadi pada infark miokard dengan daerah nekrotik kecil atau tersebar. 

Gelombang Q dikatakan abnormal jika durasinya ≥0,04 detik. Namun hal ini tidak 

berlaku untuk gelombang Q di lead III, aVR, dan V1, karena normalnya 

gelombang Q di lead ini lebar dan dalam (Chou, 1996). 

Pada injury miokard, area yang terlibat tidak berdepolarisasi secara 

sempurna. Area tersebut lebih positif dibandingkan daerah yang normal pada 

akhir proses depolarisasi. Jika elektroda diletakkan di daerah ini, maka potensial 

yang positif akan terekam dalam bentuk elevasi segmen ST. Jika elektroda 

diletakkan di daerah sehat yang berseberangan dengan area injury, maka terekam 

potensial yang negatif dan ditunjukkan dalam bentuk ST depresi. ST depresi juga 

terjadi pada injury subendokard, dimana elektroda dipisahkan dari daerah injury 

oleh daerah normal. Vektor ST bergerak menjauhi elektroda, yang menyebabkan 

gambaran ST depresi (Chou, 1996). 

Iskemik miokard memperlambat proses repolarisasi. Area iskemik menjadi 

lebih negatif dibandingkan area yang sehat pada masa repolarisasi. Vektor T 

bergerak menjauhi daerah iskemik. Elektroda yang terletak di daerah iskemik 

merekam gerakan ini sebagai gelombang T negatif. Iskemia subendokard tidak 

mengubah arah gambaran gelombang T, mengingat proses repolarisasi secara 

normal bergerak dari epikard ke arah endokard. Karena potensial elektrik 

dihasilkan repolarisasi subendokardium terhambat, maka gelombang T terekam 

sangat tinggi (Chou, 1996). 
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Diagnosis STEMI ditegakkan jika ditemukan angina akut disertai elevasi 

segmen ST. Nilai elevasi segmen ST bervariasi, tergantung kepada usia, jenis 

kelamin, dan lokasi miokard yang terkena. Bagi pria usia ≥40 tahun, STEMI 

ditegakkan jika diperoleh elevasi segmen ST di V1-V3 ≥ 2 mm dan ≥ 2,5 mm 

bagi pasien berusia < 40 tahun (Tedjasukmana, 2010). ST elevasi terjadi dalam 

beberapa menit dan dapat berlangsung hingga lebih dari 2 minggu (Antman, 

2005). 

Diagnosis Non STEMI ditegakkan jika terdapat angina dan tidak disertai 

dengan elevasi segmen ST yang persisten. Gambaran EKG pasien Non STEMI 

beragam, bisa berupa depresi segmen ST, inversi gelombang T, gelombang T 

yang datar atau pseudo-normalization, atau tanpa perubahan EKG saat presentasi. 

Untuk menegakkan diagnosis Non STEMI, perlu dijumpai depresi segmen ST ≥ 

0,5 mm di V1-V3 dan ≥ 1 mm di sandapan lainnya. Selain itu dapat juga dijumpai 

elevasi segmen ST tidak persisten (<20 menit), dengan amplitudo lebih rendah 

dari elevasi segmen ST pada STEMI. Inversi gelombang T yang simetris ≥2 mm 

semakin memperkuat dugaan Non STEMI (Tedjasukmana, 2010). 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1  Kerangka Konseptual Penelitian 
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3.2  Penjelasan Kerangka Konseptual Penelitian 

Kejadian infark miokard diawali dengan terbentuknya aterosklerosis yang 

kemudian ruptur dan menyumbat pembuluh darah. Penyakit aterosklerosis 

ditandai dengan formasi bertahap fatty plaque di dalam dinding arteri. Lama- 

kelamaan plak ini terus tumbuh ke dalam lumen, sehingga diameter lumen 

menyempit. Penyempitan lumen mengganggu aliran darah ke distal dari tempat 

penyumbatan terjadi (Ramrakha, 2006). 

Faktor-faktor seperti usia, genetik, diet, merokok, diabetes melitus tipe II, 

hipertensi, reactive oxygen species dan inflamasi menyebabkan disfungsi dan 

aktivasi endotelial. Pemaparan terhadap faktor-faktor di atas menimbulkan 

kerusakan pada sel endotel. Akibat disfungsi endotel, sel-sel tidak dapat lagi 

memproduksi molekul-molekul vasoaktif seperti nitric oxide, yang berkerja 

sebagai vasodilator, anti-trombotik dan anti-proliferasi. Sebaliknya, disfungsi 

endotel justru meningkatkan produksi vasokonstriktor, endotelin-1, dan 

angiotensin II yang berperan dalam migrasi dan pertumbuhan sel (Ramrakha, 

2006). 

Leukosit yang bersirkulasi menempel pada sel endotel yang teraktivasi. 

Kemudian leukosit bermigrasi ke sub-endotel dan berubah menjadi makrofag. Di 

sini makrofag berperan sebagai pembersih dan bekerja mengeliminasi kolesterol 

LDL. Sel makrofag yang terpajan dengan kolesterol LDL teroksidasi disebut sel 

busa (foam cell). Faktor pertumbuhan dan trombosit menyebabkan migrasi otot 

polos dari tunika media ke dalam tunika intima dan proliferasi matriks. Proses ini 

mengubah bercak lemak menjadi ateroma matur. Lapisan fibrosa menutupi 

ateroma matur, membatasi lesi dari lumen pembuluh darah. Perlekatan trombosit 



 28 

ke tepian ateroma yang kasar menyebabkan terbentuknya trombosis. Ulserasi atau 

ruptur mendadak lapisan fibrosa atau perdarahan yang terjadi dalam ateroma 

menyebabkan oklusi arteri (Price, 2006). 

Penyempitan arteri koroner segmental banyak disebabkan oleh formasi plak. 

Kejadian tersebut secara temporer dapat memperburuk keadaan obstruksi, 

menurunkan aliran darah koroner, dan menyebabkan manifestasi klinis infark 

miokard. Lokasi obstruksi berpengaruh terhadap kuantitas iskemia miokard dan 

keparahan manifestasi klinis penyakit. Oleh sebab itu, obstruksi kritis pada arteri 

koroner kiri atau arteri koroner desendens kiri berbahaya (Selwyn, 2005). 

Pada saat episode perfusi yang inadekuat, kadar oksigen ke jaringan 

miokard menurun dan dapat menyebabkan gangguan dalam fungsi mekanis, 

biokimia dan elektrikal miokard. Perfusi yang buruk ke subendokard jantung 

menyebabkan iskemia yang lebih berbahaya. Perkembangan cepat iskemia yang 

disebabkan oklusi total atau subtotal arteri koroner berhubungan dengan 

kegagalan otot jantung berkontraksi dan berelaksasi (Selwyn, 2005). 

Selama kejadian iskemia, terjadi beragam abnormalitas metabolisme, fungsi 

dan struktur sel. Miokard normal memetabolisme asam lemak dan glukosa 

menjadi karbon dioksida dan air. Akibat kadar oksigen yang berkurang, asam 

lemak tidak dapat dioksidasi, glukosa diubah menjadi asam laktat dan pH intrasel 

menurun. Keadaaan ini mengganggu stabilitas membran sel. Gangguan fungsi 

membran sel menyebabkan kebocoran kanal K
+ 

dan ambilan Na
+ 

oleh monosit. 

Keparahan dan durasi dari ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan 

oksigen menentukan apakah kerusakan miokard yang terjadi reversibel (<20 
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menit) atau ireversibel (>20 menit). Iskemia yang ireversibel berakhir pada infark 

miokard (Selwyn, 2005). 

Ketika aliran darah menurun tiba-tiba akibat oklusi trombus di arteri 

koroner, maka terjadi infark miokard tipe elevasi segmen ST (STEMI). 

Perkembangan perlahan dari stenosis koroner tidak menimbulkan STEMI karena 

dalam rentang waktu tersebut dapat terbentuk pembuluh darah kolateral. Dengan 

kata lain STEMI hanya terjadi jika arteri koroner tersumbat cepat (Antman, 2005). 

Non STEMI merupakan tipe infark miokard tanpa elevasi segmen ST yang 

disebabkan oleh obstruksi koroner akibat erosi dan ruptur plak. Erosi dan ruptur 

plak ateroma menimbulkan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen. 

Pada Non STEMI, trombus yang terbentuk biasanya tidak menyebabkan oklusi 

menyeluruh lumen arteri koroner (Kalim, 2001). 

Infark miokard dapat bersifat transmural dan subendokardial 

(nontransmural). Infark miokard transmural disebabkan oleh oklusi arteri koroner 

yang terjadi cepat yaitu dalam beberapa jam hingga minimal 6-8 jam. Semua otot 

jantung yang terlibat mengalami nekrosis dalam waktu yang bersamaan. Infark 

miokard subendokardial terjadi hanya di sebagian miokard dan terdiri dari bagian 

nekrosis yang telah terjadi pada waktu berbeda-beda (Selwyn, 2005). 

Bila penyumbatan lengkap maka otot jantung yang memerlukan pasokan 

oksigen akan rusak dan menyebabkan infark miokard akut sampai kematian 

(Samsi, 2004). 
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3.3 Hipotesis Penelitian 

 Usia, jenis kelamin, genetik, merokok, hipertensi, hiperlipidemia, diabetes 

melitus merupakan faktor risiko tradisional yang kuat dari onset pertama Infark 

miokard akut di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1  Jenis dan Rancangan Penelitian 

4.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yaitu dengan 

memperhatikan faktor risiko pasien infark miokard akut (IMA). 

4.2.2 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif observasional dengan 

mempelajari paparan berbagai faktor risiko (variabel bebas) penderita infark 

miokard akut (IMA). 

4.2  Populasi, Sampel Penelitian, dan Teknik Pengambilan Sampel 

4.2.1 Populasi Penelitian 

Semua pasien yang didiagnosa penyakit Infark miokard akut dan dirawat di 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya tahun 2014. 

4.2.2 Sampel Penelitian 

Sampel penelitian diambil dari populasi penelitian yang memenuhi kriteria 

inklusi terpilih menjadi sampel. 

Kriteria Inklusi Sampel : 

1) Pasien  dengan diagnosa infark miokard akut di RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya tahun 2014. 

2) Memperoleh hasil pemeriksaan lab (kadar gula darah, kolesterol 

darah), tekanan darah, dll melalui rekam medik. 
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Kriteria Eksklusi Sampel : 

1) Data rekam medik yang tidak mencakup keseluruhan faktor risiko 

yang hendak diteliti. 

4.2.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

total sampling. 

4.3  Variabel Penelitian 

 Variabel yang diteliti adalah faktor risiko umur, jenis kelamin, genetik, 

merokok, hipertensi, hiperlipidemia, diabetes melitus terhadap kejadian IMA. 

4.4  Definisi Operasional Variabel 

 Penjelasan mengenai definisi operasional variabel dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel definisi operasional faktor risiko Infark miokard akut onset pertama pada 

pasien yg dirawat di RSUD Dr. Soetomo tahun 2014. 

VARIABEL DEFINISI OPERASIONAL 
VARIABEL 

KRITERIA SKALA 

A. Variabel 
Bebas 

   

1. 
Umur 

Waktu yang telah dilalui 
seseorang mulai dari lahir sampai 
saat pemeriksaan pertama kali 
dilakukan, yang diukur dalam 
tahun, diketahui berdasarkan 
Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

0 : Umur 21-30 tahun 
1 : Umur 31-40 tahun 
2 : Umur 41-50 tahun 
3 : Umur 51-60 tahun 
4 : Umur 61-70 tahun 
5 : Umur 71-80 tahun 

Interval 

2. 
Jenis Kelamin 

Karakteristik fisik pasien 
berdasarkan jenis alat reproduksi 
fisiologis. Diukur dengan cara 
mengamati pasien secara langsung 
atau diketahui berdasarkan Kartu 
Tanda Penduduk (KTP). 

1 : Perempuan 
 
2 : Laki – laki 

Nominal 

3. 
Genetik 

Adanya riwayat dari keluarga 
dengan penyakit jantung koroner. 

0 : Keluarga bukan 
penderita penyakit 
jantung koroner 
 

Nominal 
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1 : Keluarga penderita 
penyakit jantung 
koroner 

4. Merokok Merokok atau tidaknya pasien 
selama hidupnya. 

0 [Normal] : Tidak 
merokok  
 
1 [Perokok] : 
Mengkonsumsi Rokok 

Nominal 

5. 
Hipertensi 

Nilai tekanan darah dalam satuan 
mmHg. 

0 [Normal] : Tekanan 
sistolik <120 mmHg 
dan tekanan diastolik 
<80 mmHg 
 
1 [Pre-hipertensi] : 
Tekanan sistolik 120-
139 mmHg atau 
tekanan diastolik 80-89 
mmHg 
 
2 [Hipertensi tingkat 1] 
: Tekanan sistolik 140-
159 mmHg atau 
tekanan diastolik 90-99 
mmHg 
 
3 [Hipertensi tingkat 2] 
: Tekanan sistolik ≥160 
mmHg atau tekanan 
diastolik ≥100 mmHg 
 

 Ordinal 

6. 
Hiperlipidemia 

Peningkatan kadar kolesterol, 
lipoprotein, atau trigliserida dalam 
darah sebagai manifestasi 
gangguan yang terjadi dalam 
proses metabolisme lemak. Pada 
penelitian ini, peneliti 
memfokuskan pada kadar LDL 
pasien yang dipercaya sebagai 
indikator terbaik risiko 
aterosklerosis. 

0 [Normal] : Kadar 
LDL <110 mg/dl 
 
1 [Waspada] : Kadar 
LDL 110-129 mg/dl 
 
2 [Tinggi] : Kadar LDL 
≥130 mg/dl 

 Ordinal 

7. 
Diabetes 
Melitus 

Kadar glukosa dalam darah pasien 
pada saat datang ke RSUD Dr. 
Soetomo. 

0 [Normal] : Kadar gula 
darah puasa <100 mg/dl 
atau kadar gula darah 
acak <140 mg/dl 
 
1 [Pre-diabetes] : Kadar 
gula darah puasa 100-
125 mg/dl atau kadar 

 Ordinal 
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gula darah acak 140-199 
mg/dl 
 
2 [Diabetes] : Kadar 
gula darah puasa ≥126 
mg/dl atau kadar gula 
darah acak ≥ 200 mg/dl 
 

 

4.5  Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Formulir Isian 

2) Rekam Medik 

4.6  Lokasi Penelitian 

 Penelitian akan dilaksanakan di Rekam Medik Pusat RSUD Dr. Soetomo – 

Surabaya. 

4.7  Waktu Penelitian 

 Penelitian dimulai Februari 2016 sampai dengan April 2016. 

4.8  Cara Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan setelah mendapatkan ijin dari RSUD Dr. 

Soetomo. Data tentang umur, jenis kelamin, genetik, merokok, hipertensi, 

hiperlipidemia, dan diabetes melitus pasien diperoleh melalui rekam medik. 

4.9  Cara Pengolahan Data dan Analisa Data 

 Data yang terkumpul dianalisa meggunakan analisa deskriptif untuk 

mengetahui frekuensi masing-masing faktor risiko. Hasil analisis dideskripsikan 

dalam bentuk diagram dan tabel. 

 

 



 35 

 

4.10  Kerangka Operasional 
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BAB V 

HASIL DAN ANALISIS 

5.1 Hasil Penelitian 

Jumlah pasien  dengan diagnosa infark miokard akut di RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya pada tahun 2014 yang memenuhi kriteria inklusi adalah sebanyak 58 

pasien. Data tersebut diperoleh dari Rekam Medik Pusat RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya. 
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5.1.1 Distribusi Pasien IMA Berdasarkan Faktor Risiko Umur 
 

Berdasarkan data yang diambil dalam penelitian ini, diketahui bahwa  umur 

pasien dengan diagnosa IMA di RSUD Dr. Soetomo pada tahun 2014 dapat dibagi 

dalam enam interval usia:  21-30 tahun sebanyak 2 orang (3,4%), 31-40 tahun 

sebanyak 2 orang (3,4%), 41-50 tahun sebanyak 12 orang (20,7%), 51-60 tahun 

sebanyak 25 orang (43,1%), 61-70 tahun sebanyak 13 orang (22,4%), 71-80 tahun 

sebanyak 4 orang (6,9%). Pasien wanita yang berusia dibawah 51 tahun sebanyak 

1 orang (6,25%) sedangkan yang berusia 51 tahun keatas sebanyak 7 orang 

(16,7%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Umur 

 Frequency Percent 

Valid 

Umur 21-30 tahun 2 3.4 

Umur 31-40 tahun 2 3.4 

Umur 41-50 tahun 12 20.7 

Umur 51-60 tahun 25 43.1 

Umur 61-70 tahun 13 22.4 

Umur 71-80 tahun 4 6.9 

Total 58 100.0 

3% 3% 

20.7% 

43.1% 

22.4% 

6.9% 

Umur 

Umur 21-30 tahun

Umur 31-40 tahun

Umur 41-50 tahun

Umur 51-60 tahun

Umur 61-70 tahun

Umur 71-80 tahun
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5.1.2 Distribusi Pasien IMA Berdasarkan Faktor Risiko Jenis Kelamin 
 

Berdasarkan data yang diambil dalam penelitian ini, diketahui bahwa pasien  

dengan diagnosa IMA di RSUD Dr. Soetomo pada tahun 2014 yang berjenis 

kelamin laki-laki lebih banyak (86,2%) daripada yang berjenis kelamin 

perempuan (13,8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent 

Valid 

Perempuan 8 13.8 

Laki-laki 50 86.2 

Total 58 100.0 

13.8% 

86.2% 

Jenis Kelamin 

Perempuan

Laki-laki
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5.1.3 Distribusi Pasien IMA Berdasarkan Faktor Risiko Genetik 
 

Berdasarkan data yang diambil dalam penelitian ini, diketahui bahwa 

keluarga pasien  dengan diagnosa IMA di RSUD Dr. Soetomo pada tahun 2014  

yang bukan penderita penyakit jantung koroner lebih banyak (93,1%) daripada 

yang penderita penyakit jantung koroner (6,9%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Genetik 

 Frequency Percent 

Valid 

Keluarga bukan penderita 

penyakit jantung koroner 
54 93.1 

Keluarga penderita penyakit 

jantung koroner 
4 6.9 

Total 58 100.0 

93.1% 

6.9% 

Genetik 

Keluarga bukan penderita
penyakit jantung koroner

Keluarga penderita
penyakit jantung koroner
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5.1.4 Distribusi Pasien IMA Berdasarkan Faktor Risiko Merokok 
 

Berdasarkan data yang diambil dalam penelitian ini, diketahui bahwa pasien  

dengan diagnosa IMA di RSUD Dr. Soetomo pada tahun 2014 yang merokok 

lebih banyak (67,2%) daripada yang tidak merokok (32,8%). Pasien laki – laki 

yang merokok sebanyak 38 orang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Merokok 

 Frequency Percent 

Valid 

Tidak merokok 19 32.8 

Merokok 39 67.2 

Total 58 100.0 

32.8% 

67.2% 

Merokok 

Tidak Merokok

Merokok
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5.1.5 Distribusi Pasien IMA Berdasarkan Faktor Risiko Hipertensi 
 

Berdasarkan data yang diambil dalam penelitian ini, diketahui distribusi   

pasien  dengan diagnosa IMA di RSUD Dr. Soetomo pada tahun 2014 

berdasarkan kriteria tekanan darah: Tekanan darah normal  sebanyak 34 orang 

(58,6%). Tekanan darah pre-hipertensi sebanyak 9 orang (15,5%). Tekanan darah 

hipertensi tingkat I sebanyak 6 orang (10,3%). Tekanan darah hipertensi tingkat II 

sebanyak 9 orang (15,5%). Pasien wanita dengan tekanan darah normal sebanyak 

5 orang (62,5%) sedangkan pasien laki – laki dengan tekanan darah normal 

sebanyak 30 orang (60%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hipertensi 

 Frequency Percent 

Valid 

Normal 34 58.6 

Pre-hipertensi 9 15.5 

Hipertensi tingkat 1 6 10.3 

Hipertensi tingkat 2 9 15.5 

Total 58 100.0 

58.6% 
15.5% 

10.3% 

15.5% 

Hipertensi 

Normal

Pre-hipertensi

Hipertensi tingkat 1

Hipertensi tingkat 2
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5.1.6 Distribusi Pasien IMA Berdasarkan Faktor Risiko Hiperlipidemia 
 

Berdasarkan data yang diambil dalam penelitian ini, diketahui distribusi   

pasien  dengan diagnosa IMA  di RSUD Dr. Soetomo pada tahun 2014 

berdasarkan kriteria kadar LDL: LDL normal  sebanyak 24 orang (41,4%). LDL 

garis waspada sebanyak 11 orang (19,0%). LDL tinggi sebanyak 23 orang 

(39,7%). Pasien wanita dengan kadar LDL tinggi sebanyak 3 orang (37,5%) 

sedangkan pasien laki – laki dengan kadar LDL tinggi sebanyak 20 orang (40%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hiperlipidemia 

 Frequency Percent 

Valid 

Normal 24 41.4 

Waspada 11 19.0 

Tinggi 23 39.7 

Total 58 100.0 

41.4% 

19% 

39.7% 

Hiperlipidemia 

Normal

Waspada

Tinggi
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5.1.7 Distribusi Pasien IMA Berdasarkan Faktor Diabetes Melitus 
 

Berdasarkan data yang diambil dalam penelitian ini, diketahui distribusi   

pasien dengan diagnosa IMA di RSUD Dr. Soetomo pada tahun 2014 berdasarkan 

kriteria nilai gula darah sebagai berikut: Kadar gula darah normal  sebanyak 33 

orang (56,9%), kadar gula darah pre-diabetes sebanyak 12 orang (20,7%), kadar 

gula darah diabetes sebanyak 13 orang (22,4%). 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Diabetes Melitus 

 Frequency Percent 

Valid 

Normal 33 56.9 

Pre-diabetes 12 20.7 

Diabetes 13 22.4 

Total 58 100.0 

56.9% 

20.7% 

22.4% 

Diabetes Melitus 

Normal

Pre-diabetes

Diabetes
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, hasil yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor risiko tradisional 

yang kuat dari onset pertama infark miokard akut di RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya. Faktor risiko yang dimaksudkan dalam penelitian ini meliputi umur, 

jenis kelamin, genetik, merokok, hipertensi, hiperlipidemia, dan diabetes melitus. 

Peneliti melakukan pengambilan data di Rekam Medik Pusat RSUD Dr. Soetomo. 

Didapatkan 365 pasien yg terdiagnosa infark miokard akut pada tahun 2014 

di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Pada penelitian ini diperlukan data yg mencakup 

informasi mengenai keseluruhan faktor risiko yang hendak diteliti. Dari total data, 

hanya 58 yang memenuhi kriteria inklusi. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bolooki et al, 2010,  sekitar 50% 

dari seluruh infark miokard di Amerika Serikat terjadi pada orang di bawah 65 

tahun. Pada penelitian ini didapatkan kelompok usia 51-60 tahun adalah pasien 

yang terbanyak yakni sebanyak 25 orang, dengan persentase 43,1%. Selanjutnya 

diikuti kelompok usia 61-70 tahun sebanyak 13 orang dengan persentase 22,4%, 

lalu kelompok usia 41-50 tahun sebanyak 12 orang dengan persentase 20,7%, 

kelompok usia 71-80 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 6,9%, dan yang 

paling sedikit yakni kelompok usia 21-30 tahun dan 31-40 tahun dengan masing-

masing berjumlah 2 orang dan persentase 3,4%. Terjadi penurunan jumlah pasien 

di kategori usia 61-80 tahun, hal ini mungkin dikarenakan struktur demografi 
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Indonesia yang memiliki penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan 

dengan penduduk usia non-produktif / lanjut usia. 

Pada kategori jenis kelamin, pasien dengan jenis kelamin laki-laki pada 

penelitian ini berjumlah lebih banyak daripada pasien perempuan dengan 

presentase 86,2% berbanding 13,8%. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Santoso, 2005, yang menyatakan bahwa laki-laki pada umumnya 

lebih berisiko mengalami kejadian infark, karena pada usia reproduktif wanita 

memiliki perlindungan dari hormon esterogen. Pada penelitian ini didapatkan 

pasien wanita yang berusia dibawah 51 tahun sebanyak 1 orang (6,25%) 

sedangkan yang berusia 51 tahun keatas sebanyak 7 orang (16,7%). Banyaknya 

pasien wanita yg berusia 51 tahun keatas dikarenakan pada usia 51 tahun ke atas 

wanita sudah banyak yang mengalami menopause.   

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hengstenberg et al, 2002, faktor-

faktor risiko infark miokard diyakini sangat terkait dengan komponen genetik. 

Pada penelitian ini didapatkan bahwa pasien dengan keluarga bukan penderita 

penyakit jantung koroner lebih banyak (93,1%) dibandingkan pasien dengan 

keluarga penderita penyakit jantung koroner (6,9%). 

Merokok diketahui dapat menyebabkan reaksi inflamasi, trombosis, stres 

oksidatif dan oksidasi  kolesterol LDL. Perokok pasif memiliki peningkatan risiko 

sekitar 30%, sementara perokok aktif 80% (Ambrose, 2004). Begitu pula yang 

didapatkan dalam penelitian ini. Pasien yang merokok lebih banyak (67,2%) 

dibandingkan dengan pasien yang tidak merokok (32,8%). Pasien laki – laki yang 

merokok sebanyak 38 orang. 
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Risiko PJK secara langsung berhubungan dengan tekanan darah, untuk 

setiap penurunan tekanan darah diastolik sebesar 5 mmHg risiko PJK berkurang 

sekitar 16 % (Simpson, et al. 2002). Dalam penelitian ini didapatkan pasien 

dengan tekanan darah normal  sebanyak 34 orang (58,6%). Tekanan darah pre-

hipertensi sebanyak 9 orang (15,5%). Tekanan darah hipertensi tingkat I sebanyak 

6 orang (10,3%). Tekanan darah hipertensi tingkat II sebanyak 9 orang (15,5%). 

Pasien wanita dengan tekanan darah normal sebanyak 5 orang (62,5%) sedangkan 

pasien laki – laki dengan tekanan darah normal sebanyak 30 orang (60%). 

LDL secara khusus menyusun 60-70% total kolesterol serum. LDL bersifat 

aterogenik dan terlibat dalam proses terjadinya PJK. Semakin tinggi kadar 

kolesterol-LDL dalam darah menjadi petanda semakin tingginya risiko PJK 

(Botham, 2009). Dalam penelitian ini didapatkan pasien dengan kadar LDL 

normal  sebanyak 24 orang (41,4%). LDL garis waspada sebanyak 11 orang 

(19,0%). LDL tinggi sebanyak 23 orang (39,7%). Pasien wanita dengan kadar 

LDL tinggi sebanyak 3 orang (37,5%) sedangkan pasien laki – laki dengan kadar 

LDL tinggi sebanyak 20 orang (40%). 

Menurut penelitian Tandon et al, 2010, penderita diabetes memiliki 2-4 kali 

risiko yang lebih besar terhadap penyakit kardiovaskular daripada orang tanpa 

diabetes. Namun berdasarkan data riwayat medik pasien dalam penelitian ini, 

sebanyak 56,9% pasien memiliki kadar gula darah normal, 20,7% lainnya masuk 

dalam kriteria pre-diabetes, sedangkan 22,4% sisanya masuk kriteria diabetes.  
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BAB VII 

PENUTUP 

7.1 Kesimpulan 

Pada penelitian ini ditemukan bahwa faktor risiko tradisional yang paling 

kuat hingga paling lemah secara berturut – turut adalah sebagi berikut : usia 51-60 

tahun, jenis kelamin laki-laki, keluarga bukan dengan riwayat penyakit jantung 

koroner, merokok, tekanan darah normal, kadar LDL normal, dan kadar gula 

darah normal.  

Dalam penelitian ini, faktor risiko jenis kelamin dan merokok berpengaruh 

terhadap risiko kejadian infark miokard akut. Sedangkan faktor risiko lainnya 

seperti umur, riwayat penyakit keluarga, tekanan darah, kadar LDL, dan kadar 

gula darah tidak berpengaruh terhadap kejadian infark miokard akut, dimana hal 

ini berbeda dengan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. 

Ketidaksesuaian hasil penelitian ini dapat disebabkan oleh keterbatasan 

rekam medik yang ada. Dari 365 data yang ada, beberapa tidak dapat diteliti 

dikarenakan rekam medik yang pengisiannya kurang lengkap, rekam medik yang 

hilang, terselip, atau dipinjam. Selain itu penyakit infark miokard akut adalah 

penyakit multifaktorial, sehingga pengaruh faktor risiko dan prognosis penyakit 

berbeda pada tiap individu. 

7.2 Saran 

1. Kepada petugas bagian rekam medik pusat agar mengusahakan 

mengumpulkan data rekam medik secara lengkap dan teliti, serta 

pengisian data sebelum pasien pulang harus lengkap untuk keperluan 

penelitian selanjutnya. 
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2. Isi rekam medik diharapkan terisi dengan detail dan jelas, sehingga akan 

meminimalkan ketidak-lengkapan informasi yang dibutuhkan. 

3. Diharapkan variable faktor risiko dapat ditambahkan pada penelitian 

selanjutnya. 

4. Anjuran kepada pasien untuk mengurangi atau lebih baik berhenti 

mengkonsumsi rokok untuk mengurangi risiko terjadinya Infark miokard 

akut. 

 



 49 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Aaronson PI, Ward JPT, Wiener CM. 2004. The Cardiovascular System at A 

Glance Second Edition. USA: Blackwell Publishing 
Anindita K. 2011. Peranan Enhanced External Counterpulsation pada Penyakit 

Jantung Koroner. Diambil dari : 
 http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=95

&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAEOFo&url=http%3A%2F%2Findonesi
a.digitaljournals.org%2Findex.php%2Fidnmed%2Farticle%2Fdownload%
2F1077%2F1068&ei=vEiWVeWhLMbJuAS73ZSYCw&usg=AFQjCNGh
KXB0j2jWahljLHpyQFpgtBh-lQ&bvm=bv.96952980,d.c2E. Diakses 
tanggal 3 Juli 2015. 

Anis. 2006. Waspada Ancaman penyakit tidak menular, Solusi Pencegahan dari 
Aspek Perilaku & Lingkungan, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 53-65. 

Antman E.M dan Braunwald E. 2005. ST- Segment Elevation Myocardial 
Infarction. In: Kasper, D.L., Fauci, A.S., Longo, D.L., Braunwald, E., 
Hauser, S.L., Jameson, J. L., eds. Harrison’s Principles of Internal 
Medicine. 16th ed. USA: McGraw-Hill, 1449-1450. 

Batalla A, Reguero JR, Hevia S, Cubero GI, Cortina. 2001. Mild 
hypercholesterolemia and premature heart disease, J Am Call 
Cardiol;37:331. 

Bolooki HM dan Askari A. 2010. Acute Myocardial Infarction. Diambil dari : 
http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/car
diology/acute-myocardial-infarction/. Diakses tanggal 11 Juli 2015. 

Cannon CP dan Kumar A. 2009. Acute Coronary Syndromes: Diagnosis and 
Management. Mayo Clinic Proceedings. Vol. 84. No. 10, 918-938. 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2006. Pharmaceutical Care Untuk 
Pasien Penyakit Jantung Koroner: Fokus Sindrom Koroner Akut. Diambil 
dari : http://binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361351516.pdf. Diakses 
tanggal 7 Agustus 2015. 

Djohan B.T.A, 2004. Penyakit Jantung Koroner dan Hypertensi. Diambil dari : 
http://library.usu.ac.id/download/fk/gizi-bahri10.pdf. Diakses tanggal 11 
Juli 2015. 

Gray H.H, Dawkins K.D, Morgan J.M, Simpson I.A. 2002. Lecture notes 
cardiology, Edisi 4, Jakarta, Erlangga Medical Series, 107-150. 

Greenland P, Knoll M, Stamler J.  et al.  Major risk factors as antecedents of 
fatal and nonfatal coronary heart disease events.  JAMA.2003;290:891-
897. 

Hayes D.M.D. 1999. Distress sudden exercise raise heart attack risk, American 
Heart Association, 1-4. 

Jafar N. 2011. Penyakit Jantung Koroner. Diambil dari : 
https://www.google.co.id/url?url=http://repository.unhas.ac.id/bitstream/h
andle/123456789/2688/B31%2520PENYAKIT%2520JANTUNG%2520K
ORONER.docx%3Fsequence%3D1&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCY
QFjABOApqFQoTCNfotZbTlccCFYwZjgodoPoL1Q&usg=AFQjCNF9Ws
6b1sks_PjyCKgQVjN4JG_zWw. Diakses tanggal 7 Agustus 2015. 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=95&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAEOFo&url=http%3A%2F%2Findonesia.digitaljournals.org%2Findex.php%2Fidnmed%2Farticle%2Fdownload%2F1077%2F1068&ei=vEiWVeWhLMbJuAS73ZSYCw&usg=AFQjCNGhKXB0j2jWahljLHpyQ
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=95&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAEOFo&url=http%3A%2F%2Findonesia.digitaljournals.org%2Findex.php%2Fidnmed%2Farticle%2Fdownload%2F1077%2F1068&ei=vEiWVeWhLMbJuAS73ZSYCw&usg=AFQjCNGhKXB0j2jWahljLHpyQ
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=95&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAEOFo&url=http%3A%2F%2Findonesia.digitaljournals.org%2Findex.php%2Fidnmed%2Farticle%2Fdownload%2F1077%2F1068&ei=vEiWVeWhLMbJuAS73ZSYCw&usg=AFQjCNGhKXB0j2jWahljLHpyQ
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=95&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAEOFo&url=http%3A%2F%2Findonesia.digitaljournals.org%2Findex.php%2Fidnmed%2Farticle%2Fdownload%2F1077%2F1068&ei=vEiWVeWhLMbJuAS73ZSYCw&usg=AFQjCNGhKXB0j2jWahljLHpyQ
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=95&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAEOFo&url=http%3A%2F%2Findonesia.digitaljournals.org%2Findex.php%2Fidnmed%2Farticle%2Fdownload%2F1077%2F1068&ei=vEiWVeWhLMbJuAS73ZSYCw&usg=AFQjCNGhKXB0j2jWahljLHpyQ
http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/cardiology/acute-myocardial-infarction/
http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/cardiology/acute-myocardial-infarction/
http://binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361351516.pdf
http://library.usu.ac.id/download/fk/gizi-bahri10.pdf
https://www.google.co.id/url?url=http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2688/B31%2520PENYAKIT%2520JANTUNG%2520KORONER.docx%3Fsequence%3D1&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCYQFjABOApqFQoTCNfotZbTlccCFYwZjgodoPoL1Q&usg=AFQjCNF9Ws6b1sks_PjyCKgQVjN
https://www.google.co.id/url?url=http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2688/B31%2520PENYAKIT%2520JANTUNG%2520KORONER.docx%3Fsequence%3D1&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCYQFjABOApqFQoTCNfotZbTlccCFYwZjgodoPoL1Q&usg=AFQjCNF9Ws6b1sks_PjyCKgQVjN
https://www.google.co.id/url?url=http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2688/B31%2520PENYAKIT%2520JANTUNG%2520KORONER.docx%3Fsequence%3D1&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCYQFjABOApqFQoTCNfotZbTlccCFYwZjgodoPoL1Q&usg=AFQjCNF9Ws6b1sks_PjyCKgQVjN
https://www.google.co.id/url?url=http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2688/B31%2520PENYAKIT%2520JANTUNG%2520KORONER.docx%3Fsequence%3D1&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCYQFjABOApqFQoTCNfotZbTlccCFYwZjgodoPoL1Q&usg=AFQjCNF9Ws6b1sks_PjyCKgQVjN
https://www.google.co.id/url?url=http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2688/B31%2520PENYAKIT%2520JANTUNG%2520KORONER.docx%3Fsequence%3D1&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCYQFjABOApqFQoTCNfotZbTlccCFYwZjgodoPoL1Q&usg=AFQjCNF9Ws6b1sks_PjyCKgQVjN


 50 

Jalowiec DA dan Hill JA. 1989. Myocardial infarction in the young and in 
woman, Cardiovasc Clin; 20: 197-206. 

Kementerian Kesehatan RI. 2014. Situasi Kesehatan Jantung. Diambil dari : 
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30
&cad=rja&uact=8&ved=0CFgQFjAJOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.de
pkes.go.id%2Fdownload.php%3Ffile%3Ddownload%2Fpusdatin%2Finfod
atin%2Finfodatin-jantung.pdf&ei=G0iWVYLvMY-jugSw-
aHACQ&usg=AFQjCNFBqImaIpNO-
5uWR7gv5O8QWgd3cA&bvm=bv.96952980,d.c2E. Diakses tanggal 3 Juli 
2015. 

Khot U, Khot M, Bajzer C.  et al.  Prevalence of conventional risk factors in 
patients with coronary heart disease.  JAMA.2003;290:898-904. 

Langner RO, Bement CL, Cohen L, Nielsen SW. 1989. Simulation of 
atherogenesis by cocaine in Cholesterol-fed rabbits, FASEB J;3:A297. 

Majid A. 2007. Penyakit Jantung Koroner: Patofisiologi, Pencegahan, dan 
Pengobatan Terkini. Diambil dari : 
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/705/1/08E00124.pdf. 
Diakses tanggal 3 Juli 2015. 

Massie BM dan Amidon TM. 2003. Heart: coronary heart disease, In: Current 
Medical Diagnosis & Treatment, 42nd Edition, Lange Medical Book/Mc 
Graw-Hill;10: 332-333. 

Navas-Necher EL, Colangelo L, Beam C, Greenland P. 2001. Risk factors for 
coronary heart disease in men 18 to 39 years of age, Ann Intern 
Med;134:433-439. 

Novita IA. 2005. Penegakan Diagnosis Penyakit Jantung Koroner dengan 
Prosedur Uji Latih Jantung. Diambil dari : 
https://www.google.co.id/url?url=http://journal.uny.ac.id/index.php/medif
ora/article/download/4703/4051&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CEUQFj
AHOFpqFQoTCOPfxPnTlccCFYdxjgodpP8GJw&usg=AFQjCNHfR_Emv
Md2ZC-kR-ZRDuHHoB4o7w. Diakses tanggal 7 Agustus 2015. 

Rahayuningsih SE. 2011. Prevention of atherosclerosis should start since 
childhood (genetic risk). Diambil dari : http://pustaka.unpad.ac.id/wp-
content/uploads/2013/12/Pustaka_Unpad_Prevention_-of_-atherosclerosis_-
should.pdf. Diakses tanggal 3 Juli 2015. 

Santoso M dan Setiawan T. 2005. Penyakit Jantung Koroner. Cermin Dunia 

Kedokteran. Vol. 147, 5-9. 
Stangl V, Baumann G, Stangl K. 2002. Coronary atherogenic risk factors in 

women, Eur Heart J; 23: 1738-1752. 
Strong JP, Malcom GT, McMahan CA, Tracy RE, Newman WP 3rd, Herderick 

EE, Cornhill JF. 1999. Prevalence and extent of atherosclerosis in 
adolescents and young adults: Implications for prevention from the 
Pathobioloical Determinants of Atherosclerosis in Youth Study, JAMA, 
281:727-735. 

Supriyono, M. 2008. Faktor-faktor Risiko yang Berpengaruh terhadap Kejadian 
Penyakit Jantung Koroner pada Kelompok Usia < 45 tahun. Magister thesis. 
Universitas Diponegoro, Semarang. 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30&cad=rja&uact=8&ved=0CFgQFjAJOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.depkes.go.id%2Fdownload.php%3Ffile%3Ddownload%2Fpusdatin%2Finfodatin%2Finfodatin-jantung.pdf&ei=G0iWVYLvMY-jugSw-aHACQ&usg=AFQjCNFBqImaIp
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30&cad=rja&uact=8&ved=0CFgQFjAJOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.depkes.go.id%2Fdownload.php%3Ffile%3Ddownload%2Fpusdatin%2Finfodatin%2Finfodatin-jantung.pdf&ei=G0iWVYLvMY-jugSw-aHACQ&usg=AFQjCNFBqImaIp
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30&cad=rja&uact=8&ved=0CFgQFjAJOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.depkes.go.id%2Fdownload.php%3Ffile%3Ddownload%2Fpusdatin%2Finfodatin%2Finfodatin-jantung.pdf&ei=G0iWVYLvMY-jugSw-aHACQ&usg=AFQjCNFBqImaIp
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30&cad=rja&uact=8&ved=0CFgQFjAJOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.depkes.go.id%2Fdownload.php%3Ffile%3Ddownload%2Fpusdatin%2Finfodatin%2Finfodatin-jantung.pdf&ei=G0iWVYLvMY-jugSw-aHACQ&usg=AFQjCNFBqImaIp
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30&cad=rja&uact=8&ved=0CFgQFjAJOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.depkes.go.id%2Fdownload.php%3Ffile%3Ddownload%2Fpusdatin%2Finfodatin%2Finfodatin-jantung.pdf&ei=G0iWVYLvMY-jugSw-aHACQ&usg=AFQjCNFBqImaIp
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30&cad=rja&uact=8&ved=0CFgQFjAJOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.depkes.go.id%2Fdownload.php%3Ffile%3Ddownload%2Fpusdatin%2Finfodatin%2Finfodatin-jantung.pdf&ei=G0iWVYLvMY-jugSw-aHACQ&usg=AFQjCNFBqImaIp
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/705/1/08E00124.pdf
https://www.google.co.id/url?url=http://journal.uny.ac.id/index.php/medifora/article/download/4703/4051&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CEUQFjAHOFpqFQoTCOPfxPnTlccCFYdxjgodpP8GJw&usg=AFQjCNHfR_EmvMd2ZC-kR-ZRDuHHoB4o7w
https://www.google.co.id/url?url=http://journal.uny.ac.id/index.php/medifora/article/download/4703/4051&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CEUQFjAHOFpqFQoTCOPfxPnTlccCFYdxjgodpP8GJw&usg=AFQjCNHfR_EmvMd2ZC-kR-ZRDuHHoB4o7w
https://www.google.co.id/url?url=http://journal.uny.ac.id/index.php/medifora/article/download/4703/4051&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CEUQFjAHOFpqFQoTCOPfxPnTlccCFYdxjgodpP8GJw&usg=AFQjCNHfR_EmvMd2ZC-kR-ZRDuHHoB4o7w
https://www.google.co.id/url?url=http://journal.uny.ac.id/index.php/medifora/article/download/4703/4051&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CEUQFjAHOFpqFQoTCOPfxPnTlccCFYdxjgodpP8GJw&usg=AFQjCNHfR_EmvMd2ZC-kR-ZRDuHHoB4o7w
http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2013/12/Pustaka_Unpad_Prevention_-of_-atherosclerosis_-should.pdf
http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2013/12/Pustaka_Unpad_Prevention_-of_-atherosclerosis_-should.pdf
http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2013/12/Pustaka_Unpad_Prevention_-of_-atherosclerosis_-should.pdf


 51 

Susiana CLR & Thianti S. 2006. Kadar malondiadehid (MDA) penderita penyakit 
jantung koroner di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Mandala of Health, a 
Scientific Journal, Vol 2, 47-54. 

Sylvia A. Price dan Lorraine M. Wilson. 1994. Patofisiologi – konsep klinis 
proses-proses penyakit, Edisi 4, Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 
528-556. 

World Health Organization. 2001. World Health Organization Report 2000, 
Genewa: WHO. 

Yusnidar. 2007. Faktor-faktor risiko yang berpengaruh terhadap kejadian PJK 
pada wanita usia > 45 tahun, Tesis, PPS Magister Epidemiologi Universitas 
Diponegoro, Semarang. 

Zakiyah D. 2008. Faktor – Faktor Risiko Penyakit Jantung Koroner. Diambil dari 
:http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=40
&cad=rja&uact=8&ved=0CFEQFjAJOB4&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.
id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F123435-S-5380-Faktor-
faktor%2520risiko-
Literatur.pdf&ei=L0iWVe7mN5KJuATmiqKYDA&usg=AFQjCNExeb_zJ
AIQivsUhAL0THSHA-Bfxw&bvm=bv.96952980,d.c2E. Diakses tanggal 3 
Juli 2015. 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=40&cad=rja&uact=8&ved=0CFEQFjAJOB4&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F123435-S-5380-Faktor-faktor%2520risiko-Literatur.pdf&ei=L0iWVe7mN5KJuATmiqKYDA&usg=AFQjCNExeb_zJAIQivs
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=40&cad=rja&uact=8&ved=0CFEQFjAJOB4&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F123435-S-5380-Faktor-faktor%2520risiko-Literatur.pdf&ei=L0iWVe7mN5KJuATmiqKYDA&usg=AFQjCNExeb_zJAIQivs
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=40&cad=rja&uact=8&ved=0CFEQFjAJOB4&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F123435-S-5380-Faktor-faktor%2520risiko-Literatur.pdf&ei=L0iWVe7mN5KJuATmiqKYDA&usg=AFQjCNExeb_zJAIQivs
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=40&cad=rja&uact=8&ved=0CFEQFjAJOB4&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F123435-S-5380-Faktor-faktor%2520risiko-Literatur.pdf&ei=L0iWVe7mN5KJuATmiqKYDA&usg=AFQjCNExeb_zJAIQivs
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=40&cad=rja&uact=8&ved=0CFEQFjAJOB4&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F123435-S-5380-Faktor-faktor%2520risiko-Literatur.pdf&ei=L0iWVe7mN5KJuATmiqKYDA&usg=AFQjCNExeb_zJAIQivs
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=40&cad=rja&uact=8&ved=0CFEQFjAJOB4&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F123435-S-5380-Faktor-faktor%2520risiko-Literatur.pdf&ei=L0iWVe7mN5KJuATmiqKYDA&usg=AFQjCNExeb_zJAIQivs


Lampiran 1 Alokasi Waktu Penelitian  

KEGIATAN 

BULAN 

Jun 
‘15 

Jul 
‘15 

Agt 
‘15 

Sept 
‘15 

Okt 
‘15 

Nov 
‘15 

Des 
‘15 

Jan 
‘15 

Feb 
‘15 

Mar 
‘15 

Apr 
‘15 

Mei 
‘15 

Penelusuran 
Pustaka             

Penyusunan Naskah 
Proposal             

Mengajukan Ijin 
Litbang             

Pengumpulan Data             

Analisis dan 
Pengolahan Data             

Penyusunan Naskah 
Laporan             

5
2

 



 

53 

Lampiran 2 Rincian Biaya 

 

Biaya Penelusuran Pustaka     : Rp 100.000,00 

Biaya Pengurusan Perizinan Penelitian   : Rp 455.000,00 

Biaya Penulisan Penyusunan Naskah    : Rp 100.000,00 

Biaya Lain-lain      : Rp 345.000,00 + 

Total        : Rp 1.000.000,00 

 

 



 

54 

Lampiran 3 Ethical Clearance 

 


	1.COVER
	2.HALAMAN PENGESAHAN
	3.UCAPAN TERIMA KASIH
	4.RINGKASAN
	5.ABSTRACT
	6.DAFTAR ISI
	7.DAFTAR LAMPIRAN
	8.BAB IPENDAHULUAN
	9.BAB IITINJAUAN PUSTAKA
	10.BAB IIIKERANGKA KONSEPTUAL
	11.BAB IVMETODE PENELITIAN
	12,BAB VHASIL DAN ANALISIS
	13.BAB VIPEMBAHASAN
	14.BAB VIIPENUTUP
	15.DAFTAR PUSTAKA
	16.LAMPIRAN

