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RINGKASAN 
 

GAMBARAN FIBRILASI ATRIUM PADA PASIEN PENYAKIT JANTUNG 
HIPERTENSI DI DEPARTEMEN/SMF PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH 

DARAH RSUD DR SOETOMO 
 

Hipertensi adalah suatu keadaan saat tekanan sistolik lebih dari 140 mmHg dan atau tekanan 
diastolik lebih dari 90 mmHg. Jumlah pasien hipertensi secara nasional cukup tinggi, namun 
hanya sebagian kecil yang sudah terdiagnosis, sementara sisanya tidak terdiagnosis. 
Hipertensi yang kronis dapat menyebabkan perubahan dari struktur dan fungsi jantung, atau 
disebut dengan penyakit jantung hipertensi. Myocardial ischemia, heart failure, dan fibrilasi 
atrium adalah tiga kejadian yang sering ditemui pada pasien penyakit jantung hipertensi. 
Sebagian pasien yang memiliki fibrilasi atrium tidak merasakan keluhan, sebagian lainnya 
memiliki fibrilasi atrium yang simptomatik. Beberapa studi membuktikan bahwa fibrilasi 
atrium simptomatik lebih banyak dimiliki oleh perempuan. Keluhan utama yang paling sering 
dirasakan adalah palpitasi, kelemahan, sesak napas, angina, pusing, dan pingsan. Fibrilasi 
atrium (FA)  dapat mengarah ke beragai kondisi seperti stroke bahkan kematian. Sistem 
skoring yang umumnya dipakai untuk memprediksi risiko stroke pada pasien fibrilasi atrium 
adalah skoring CHA2DS2-VASc. Hipertensi memegang peranan dalam progresi fibrilasi 
atrium dari FA paroksismal menjadi FA persisten atau FA permanen. Hipertensi juga 
memegang peranan dalam kejadian stroke terkait FA. Pengontrolan hipertensi yang baik dapat 
mencegah kejadian yang tidak diinginkan seperti progresi fibrilasi atrium, stroke, dan bahkan 
kematian. Sampai saat ini, baru ada penelitian mengenai gambaran fibrilasi atrium secara 
umum di RSUD Dr. Soetomo, namun belum ada penelitian mengenai fibrilasi atrium pada 
pasien penyakit jantung hipertensi. Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian 
mengenai fibrilasi atrium pada pasien penyakit jantung hipertensi di Departemen/SMF 
Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah RSUD Dr. Soetomo, mengingat RSUD Dr. Soetomo 
merupakan rumah sakit rujukan di daerah Indonesia bagian Timur. Untuk itu tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek demografis dan klinis dari pasien penyakit 
jantung hipertensi yang memiliki fibrilasi atrium di Departemen/SMF Penyakit Jantung dan 
Pembuluh Darah RSUD Dr. Soetomo. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif cross-sectional. Data didapatkan dengan cara 
retrospektif menggunakan data sekunder yaitu berupa rekam medik pasien penyakit jantung 
hipertensi yang memiliki fibrilasi atrium, lalu dilakukan penilaian gambaran umum berupa 
aspek demografis dan aspek klinis. Populasi penelitian ini adalah pasien penyakit jantung 
hipertensi yang memiliki fibrilasi atrium di Departemen/SMF Penyakit Jantung dan Pembuluh 
Darah RSUD Dr. Soetomo periode Januari 2015 – Desember 2017. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan metode total sampling sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Data 
yang didapat lalu diolah secara deskriptif menggunakan SPSS. 

Pada penelitian ini didapatkan total 51 pasien, dengan jumlah pasien laki-laki 24 pasien 
(47,05%) dan pasien perempuan 27 pasien (52,95%). Kejadian fibrilasi atrium pada pasien 
penyakit jantung hipertensi paling banyak menyerang kelompok usia 41 – 65 tahun, yaitu 28 
pasien. Dari 6 keluhan utama, pasien perempuan mendominasi diseluruh keluhan kecuali pada 
keluhan sesak napas dimana terdapat 83,3 % pasien laki-laki yang mengeluhkan sesak napas, 
dibandingkan dengan hanya 81,5 % dari pasien perempuan yang mengeluhkan sesak napas. 
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Klasifikasi fibrilasi atrium terbanyak pada penelitian ini adalah paroksismal (49,00 %). 
Sebagian besar populasi penelitian memiliki riwayat hipertensi dan melakukan pengontrolan 
(52,90 %). Dominasi dari pasien yang tidak memiliki riwayat hipertensi (44,4 %) menderita 
fibrilasi atrium persisten. Dari 51 pasien, terdapat 10 pasien yang menderita stroke, 7 
diantaranya memiliki riwayat hipertensi namun tidak rutin ke fasyankes. Berdasarkan 
distribusi jenis kelamin, dari 10 pasien tersebut, 8 diantaranya berjenis kelamin perempuan. 
Rata-rata skor CHA2DS2-VASc pada pasien yang menderita stroke adalah 6,40 sedangkan 
pada pasien yang tidak menderita stroke adalah 3,71. Terdapat 6  pasien yang meninggal 
dunia, dan berdasarkan distribusi jenis kelaminnya, 5 pasien berjenis kelamin perempuan, 
sementara hanya 1 pasien berjenis kelamin laki-laki. 
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ABSTRAK 
 

GAMBARAN FIBRILASI ATRIUM PADA PASIEN PENYAKIT JANTUNG 
HIPERTENSI DI DEPARTEMEN/SMF PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH 

DARAH RSUD DR SOETOMO 
 
Kejadian hipertensi nasional cukup tinggi, sebagian besar dari pasien hipertensi tidak 
terdiagnosis. Hipertensi yang kronis dapat menyebabkan perubahan fungsi dan struktur dari 
jantung (penyakit jantung hipertensi (PJH)). Fibrilasi atrium (FA) merupakan aritmia yang 
sering terjadi pada hipertensi. Insiden hipertensi dan FA cenderung meningkat. FA dan 
hipertensi juga meningkatkan risiko stroke dan kematian. 
Tujuan: Untuk mengetahui aspek demografis dan aspek klinis FA pada pasien PJH 
Metode: Studi descriptive cross-sectional, di RSUD Dr. Soetomo secara retrosprektif 
menggunakan rekam medik pasien di Departemen/SMF penyakit jantung dan pembuluh 
darah.  
Hasil : Terdapat 27 pasien perempuan dan 24 pasien laki-laki. Kelompok usia terbanyak 
adalah 41-65 tahun. Perempuan lebih simptomatik. 25 pasien memiliki FA paroksismal. 27 
pasien memiliki riwayat hipertensi dan rutin ke fasyankes. 44,4 % pasien yang tidak memiliki 
riwayat hipertensi, mengalami FA persisten. 7 dari 10 pasien stroke memiliki riwayat 
hipertensi namun tidak rutin ke fasyankes. 8 pasien stroke adalah perempuan. Rerata 
CHA2DS2-VASc pasien yang menderita stroke adalah 6,40, pasien yang tidak menderita 
stroke adalah 3,73. 5 dari 6 pasien yang meninggal adalah perempuan 
Kesimpulan: Sebagian besar pasien adalah perempuan. Rata-rata usia pasien perempuan 
lebih tua dibanding pasien laki-laki. FA pada perempuan lebih simptomatik, klasifikasi FA 
terbanyak adalah paroksismal. Sebagian besar pasien mengetahui memiliki hipertensi dan 
rutin ke fasyankes. Sebagian besar pasien yang tidak memiliki riwayat hipertensi, mengalami 
FA persisten. Kejadian stroke terbanyak terjadi pada pasien yang memiliki riwayat hipertensi, 
namun tidak rutin ke fasyankes. Pasien perempuan lebih banyak menderita stroke. Skor 
CHA2DS2-VASc pada pasien stroke lebih besar dibanding yang tidak menderita stroke. 
Sebagian besar pasien meninggal adalah perempuan. 
 
Kata kunci: Fibrilasi atrium, penyakit jantung hipertensi, hipertensi, stroke 
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ABSTRACT 
 

ATRIAL FIBRILLATION IN HYPERTENSIVE HEART DISEASE PATIENTS IN 
DEPARTMENT OF CARDIOVASCULAR RSUD DR SOETOMO : A 

DESCRIPTIVE STUDY 
 

The incidence of hypertension in Indonesia is high. Most of the patients are undiagnosed. A 
chronic hypertension can lead to an alteration of function and structure of the cardiac 
(hypertensive heart disease (HHD)). Atrial Fibrillation (AF) is the most common type of 
arrhythmia in hypertensive. Incidence of hypertension and atrial fibrillation was roused with 
the ageing population. Hypertension and atrial fibrillation also increase risk of stroke and 
death. 
Purpose:  To know general demographic and clinical aspect of AF in HHD patients 
Methods: A descriptive cross-sectional research, conducted in RSUD Dr. Soetomo. Data were 
taken retrospectively, from medical record of the patients in Department of Cardiovascular.  
Results: There were 27 female and 24 male. Age group with the highest number of patients 
was 41 – 65 years old. Females were more symptomatic. 25 patients have AF paroxysmal. 27 
patients had a history of hypertension and controlled it. 44.4 % of patients that did not have 
history of hypertension had a persistent AF. 7 from 10 stroke patients had history of 
hypertension but did not control it. 8 patients that had stroke were female. The mean of 
CHA2DS2-VASc score between patient who suffered from stroke and the one who did not 
were 6,40 and 3,73. From 6 patient who died in hospital, 5 of them were females 
Conclusion : There were more females patient, and their age’s mean were older. AF in 
females was more symptomatic. The most common AF was paroxysmal. Most of the patient 
had a history of hypertension and controlled it. Most of the patient with no history of 
hypertension, suffered AF persistent. Almost all that suffered from stroke had a history of 
hypertension however not control it. Females were more prone to stroke. The mean of 
CHA2DS2-VASc  in patient who suffered from stroke were higher. Eventually, most of the 
patient who died were females. 
 
Keywords: Atrial fibrillation, Hypertensive heart disease, Hypertension, Stroke 
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