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Latar Belakang: Penyakit kardiovaskular aterosklerotik saat ini merupakan 
penyebab kematian tertinggi di berbagai negara di dunia. Peningkatan kadar 
Lipoprotein(a) (Lp(a)) plasma merupakan salah satu faktor risiko yang dikaitkan 
dengan proses aterosklerosis yang mendasari berbagai manifestasi klinis penyakit 
kardiovaskular. Namun, penelitian klinis tambahan perlu dilakukan untuk 
membuktikan hal ini. Carotid Intima-Media Thickness (CIMT) diketahui 
merupakan salah satu pemeriksaan untuk menilai derajat dan progresivitas proses 
aterosklerosis. 
Tujuan: Membuktikan adanya korelasi antara kadar Lp(a) plasma dengan CIMT 
pada penderita dengan risiko tinggi penyakit kardiovaskular berdasarkan 
Framingham General CVD risk score 2008.  
Metode: Jenis dan desain penelitian ini menggunakan metode correlational 
dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Ada 30 subyek yang 
berpartisipasi dalam penelitian ini dimana masing – masing subyek penelitian 
akan menjalani pemeriksaan CIMT dan juga pengambilan sampel darah untuk 
pemeriksaan Lp(a) plasma. Korelasi antara kadar Lp(a) plasma dan nilai CIMT 
dievaluasi menggunakan uji korelasi Spearman. 
Hasil: Rerata kadar Lp(a) plasma pada subyek penelitian ini adalah 24.6667 
mg/dL. Terdapat korelasi positif yang kuat dan bermakna antara kadar Lp(a) 
plasma dan CIMT rata-rata (CIMT mean) pada penderita dengan risiko tinggi 
penyakit kardiovaskular berdasarkan Framingham General CVD risk score 2008 
(r = 0.618 dan p < 0.0001). Terdapat juga korelasi positif yang kuat dan bermakna 
antara kadar Lp(a) plasma dan CIMT tertinggi (CIMT max) pada penderita 
dengan risiko tinggi penyakit kardiovaskular berdasarkan Framingham General 

CVD risk score 2008 (r = 0.698 dan p < 0.0001). 
Kesimpulan: Didapatkan korelasi positif yang kuat dan bermakna antara kadar 
Lp(a) plasma dan CIMT rata-rata (CIMT mean) serta CIMT tertinggi (CIMT 
max) pada penderita dengan risiko tinggi penyakit kardiovaskular berdasarkan 
Framingham General CVD risk score 2008.   
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