
1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit Infark Miokard Akut (IMA) merupakan penyebab kematian 

utama di dunia (WHO, 2008). Terhitung sebanyak 7.200.000 (12,2%) 

kematian terjadi akibat penyakit ini di seluruh dunia. Infark miokard akut 

adalah penyebab kematian nomor dua pada negara berpenghasilan rendah, 

dengan angka mortalitas 2.470.000 (9,4%) (WHO, 2008). Di Indonesia pada 

tahun 2002, penyakit infark miokard akut merupakan penyebab kematian 

pertama, dengan angka mortalitas 220.000 (14%) (WHO, 2008).  Direktorat 

Jendral Yanmedik Indonesia meneliti, bahwa pada tahun 2007, jumlah 

pasien penyakit jantung yang menjalani rawat inap dan rawat jalan di rumah 

sakit di Indonesia adalah 239.548 jiwa. Kasus terbanyak adalah panyakit 

jantung iskemik, yaitu sekitar 110,183 kasus. Case Fatality Rate (CFR) 

tertinggi terjadi pada infark miokard akut (13,49%) dan kemudian diikuti 

oleh gagal jantung (13,42%) dan penyakit jantung lainnya (13,37%) 

(Depkes, 2009) 

Infark Miokard Akut (IMA) adalah nekrosis jaringan miokard yang 

berkembang cepat oleh karena ketidakseimbangan antara suplai dan 

kebutuhan oksigen otot-otot jantung (Fenton, 2009). IMA terjadi dengan 

penurunan mendadak pada aliran darah koroner yang mengikuti oklusi 

trombotik dari arteri koronaria yang sebelumnya menyempit oleh proses 

aterosklerosis (Pasternak and Braunwald, 2000).  
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Aterosklerosis ditandai penimbunan lipid dan jaringan fibrosa dalam 

arteri koronaria, sehingga secara progresif mempersempit lumen pembuluh 

darah dan disertai dengan terjadinya disfungsi endotel. Bila lumen 

menyempit maka resistensi terhadap aliran darah akan meningkat dan 

membahayakan aliran darah miokardium (Libby, 2002; Libby et al, 2009).  

Tingginya kadar LDL sering dihubungkan dengan terjadinya proses 

aterosklerosis dan penyakit kardiovaskular. LDL yang meningkat akan 

mengalami infiltrasi kedalam lapisan endotel dan mengalami oksidasi. 

(Sargowo, 2003). Teroksidasinya LDL (ox-LDL) akan memicu monosit 

masuk ke dalam sel endotel dan berdiferensiasi menjadi makrofag yang akan 

memfagosit ox-LDL. Makrofag yang banyak mengandung ox-LDL ini 

berubah menjadi foam cell yang diikuti terbentuknya fatty streak, lipid core 

,fibrous plaques dan aterosklerosis (Davis, 2005). LDL sering disebut 

sebagai lemak jahat, Sementara HDL mempunyai kemampuan proteksi 

(Sargowo, 2001). HDL dapat membuang kelebihan LDL kolesterol di 

pembuluh darah arteri kembali ke hati, untuk diproses dan dibuang sehingga 

dapat mencegah kolesterol mengendap di arteri dan melindungi pembuluh 

darah dari proses aterosklerosis (Adam, 2004). Sekitar 85% infark miokard 

akut disebabkan oleh pembentukan trombus secara akut di daerah koroner 

yang menyempit akibat aterosklerosis (Silbernagl and Stefan, 2006) 

Pembentukan plak aterosklerosis berkaitan dengan rasio kolesterol 

LDL/HDL plasma yang tinggi (Muray, 2003). Beberapa studi epidemiologi 

dan klinis terkini telah menemukan bahwa rasio LDL/HDL adalah prediktor 

penyakit kardiovaskular yang lebih akurat dari LDL atau HDL saja. Rasio 
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LDL/HDL mencerminkan lalu lintas dua arah, saat kolesterol memasuki dan 

meninggalkan intima yang tidak tercermin pada profil lipid standar seperti 

LDL atau HDL saja. Dengan kata lain jumlah aterogenik (LDL-Cholesterol) 

versus anti-aterogenik (HDL-Cholesterol) yang diangkut dalam darah lebih 

komprehensif untuk mengevaluasi resiko dari penyakit kardiovaskular 

(Maria, 2008).  

Nilai rentan ideal rasio LDL/HDL yang diharapkan adalah 2,5 sampai 

3,5 (Ningthoujam, 2010). Perubahan pada rasio LDL/HDL yang tinggi bisa 

menjadi indikator yang lebih baik untuk memprediksi resiko penyakit 

jantung koroner. Seperti yang dikemukakan Physicians Health Study Setiap 

kenaikan 1-unit Rasio LDL/HDL dikaitkan dengan peningkatan 53% resiko 

Infark Miokard (Maria, 2008). Secara jelas telah diketahui, usaha yang 

paling penting terhadap infark miokard adalah dengan cara mencegahnya 

(Topol, 2007). 

Oleh karena itu peneliti ingin meneliti keeratan hubungan antara 

peningkatan rasio LDL/HDL dengan kejadian Infark Miokard Akut (IMA). 

Diharapkan rasio LDL/HDL tersebut dapat digunakan sebagai skrining  awal 

sehingga dapat dilakukan pencegahan dan penatalaksanaan yang adekuat 

dalam usaha mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat Infark 

Miokard Akut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara peningkatan Rasio LDL/HDL dengan 

kejadian Infark Miokard Akut (IMA)? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1   Tujuan Umum 

Untuk meneliti hubungan antara rasio LDL/HDL terhadap kejadian 

Infark Miokard Akut. 

1.3.2   Tujuan Khusus. 

1. Mengetahui hubungan LDL dengan kejadian Infark Miokard Akut. 

2. Mengetahui hubungan HDL dengan kejadian Infark Miokard Akut. 

3. Mengetahui  hubungan rasio kolesterol total/HDL dengan kejadian 

Infark Miokard Akut. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Akademik 

Sebagai masukan bagi semua pihak baik peneliti maupun pihak lain 

yang berkepentingan agar mengetahui dan lebih memahami serta 

memperkaya pengetahuan tentang salah satu faktor resiko terjadinya 

Infark Miokard Akut (IMA) yaitu rasio LDL/HDL yang tinggi. 

1.4.2  Manfaat Klinis 

1. Mengetahui keterkaitan antara peningkatan Rasio LDL/HDL dengan 

kejadian infark miokard akut. 

2. Medeteksi lebih awal untuk pencegahan terjadinya Infark miokard 

Akut yang berhubungan dengan peningkatan Rasio LDL/HDL. 

3. Mengetahui bahwa LDL/HDL adalah prediktor yang lebih baik untuk 

resiko penyakit jantung (IMA) dibandingkan LDL maupun HDL saja. 
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4. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat infark Miokard 

Akut. 

1.4.3   Manfaat Masyarakat  

Sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat pada 

umumnya untuk  mengetahui resiko yang dapat ditimbulkan oleh rasio 

LDL/HDL yang tinggi salah satunya yaitu Infark Miokard Akut. 

1.5  Keterbatasan  

Karena penelitian menggunakan metode cross sectional study 

sehingga data yang ada untuk mengetahui pengaruh Terapi hipolipid 

sebelumnya yang dikonsumsi pasien sangat terbatas. 

 


