
 

xiv 
 

Karakteristik Pasien Operasi Jantung Katup Aorta dan Mitral di RSUD Dr. Soetomo 

periode 2013 - 2017 

Syahrian A, Sembiring YE, Soebroto H, Jiwangga D, Hakim AR, Pribadi ORS, Prasmono 
A, Tahalele P, Puruhito. 
Departemen Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular Fakultas Kedokteran Universitas 
Airlangga – RS. Dr. Soetomo, Surabaya – Indonesia 

 

Abstrak 

Latar Belakang dan Tujuan :  
 
Penyakit Katup Jantung disebabkan oleh penyakit demam rheuma, ataupun secara bawaan 
terdapat katup monokuspid, bicuspid, ataupun tricuspid yang menimbulkan kedua macam 
kelainan (yaitu stenosis atau regurgitasi) karena proses degenerative (Prof. Dr. Med. 
Puruhito, Buku Ajar Primer Ilmu Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular, 262 – 263) 
 
Pada kasus – kasus penyakit katup jantung stenosis berat dan regurgitasi berat memerlukan 
penanganan segera yang tidak boleh diabaikan. Angka survival rate dalam 2 tahun dari 
seseorang dengan diagnosa aorta stenosis berat adalah 50 persen, sedangkan survival rate 
untuk 5 tahun adalah 20 persen. (AHA Guidelines, May 2016) 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk berbagi pengalaman kami dengan menggambarkan 
secara retrospektif outcome dari kasus – kasus operasi katup jantung Aorta dan Mitral di 
RS. Dr. Soetomo Surabaya periode 2013 -2017 
 
Metode :  
 
Pasien yang kami kategorikan dan kami masukkan dalam penelitian kami ini adalah pasien 
operasi katup jantung Aorta, Mitral atau keduanya. Pada umumnya pasien yang dioperasi 
katup jantungnya didiagnosa dengan kelainan stenosis berat atau regurgitasi berat. Dan ada 
juga sebagian kecil beberapa pasien yang dioperasi dengan kelainan katup kongenital atau 
merupakan kombinasi operasi jantung yang lain semisal operasi bypass dan katup jantung. 
Metode dari penelitian kami ini adalah dengan cara menelaah rekam medis dari pasien – 
pasien yang dioperasi katup jantungnya Di RSUD Dr. Soetomo periode 2013 – 2017.  
 
Diagnosis ditegakkan berdasarkan gejala klinis dan pemeriksaan jantung. Pada semua 
pasien dilakukan pemeriksaan diagnostik Echo jantung dan kateterisasi jantung. Pendekatan 
bedah dilakukan dengan median sternotomie. Setelah preparasi jantung, pemasangan 
kanulasi, lalu mesin paru jantung diaktifkan. Setelah plegi dan pemasangan vent, maka 
tindakan yang selanjutnya dilakukan ialah apabila katup jantung masih dapat diselamatkan 
maka dilakukan tindakan rekonstruksi katup jantung, dan apabila rekonstruksi tidak 
memungkinkan, maka dilakukan tindakan penggantian katup dengan katup mekanis atau 
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biologis yang sebelum operasi telah di inform consent dan disetujui oleh pasien, lalu 
disesuaikan dengan  ukuran katup pada tiap pasien.  Kemudian dilakukan pengecekan 
fungsi fisik katup jantung baik oleh operator, juga dengan TEE (Transesofagus 
Echokardiografi). Setelah kontrol perdarahan, baru kemudian sternotomi diikat dengan 
kawat, kemudian luka ditutup dengan dijahit.  
 

Hasil: 

Dari 61 rekam medik pasien operasi katup jantung yang memenuhi kriteria penelitian ini, 
akhirnya kami mendapatkan hasil yang diantaranya, umur rata – rata dari pasien yang 
dioperasi adalah 42 tahun. 38 pasien atau 62,30% dari pasien yang dioperasi adalah 
perempuan. Sedangkan 23 pasien atau 37,70% pasien berjenis kelamin laki – laki. Penyakit 
kelainan katup yang dioperasi didominasi oleh penyakit jantung Rhematoid yaitu sebanyak 
47 pasien atau sekitar 78,33%.  

Sedangkan letak katup yang dioperasi didominasi oleh katup Mitral (70,13%), katup Aorta 
(25,97%) di posisi kedua dan katup Trikuspid (3,90) di posisi terakhir.  

Ada 7 pasien (15,22%) membutuhkan support dari obat-obatan di ICU inotropik pasca 
operasi. Pada 20 pasien (32,79%) ditemukan Aritmia atau gangguan irama jantung  pada 
pasien pasca dilakukannya tindakan operasi. 1 pasien mengalami Pneumothorax dextra 
pasca operasi, diatasi dengan dilakukan tindakan pemasangan chest tube pasca operasi 
(1,64%). 

Dalam rata – rata 14,7 hari setelah operasi, ada 59 pasien (96,43%)  berangsur sembuh dan 
beraktifitas ringan. Sejumlah 2 pasien (3,28%) meninggal dunia.  

 
Kesimpulan: 
 
Penatalaksanaan bedah operasi katup jantung Aorta dan Mitral pada kasus stenosis dan 
regurgitasi periode 2013 – 2017 di RSUD Dr. Soetomo, saat ini telah menjadi standar 
prosedur utama dan dilakukan dengan baik di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.  
 

Kata Kunci: Aorta, Mitral, regurgitasi, stenose 
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