
1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Penyakit jantung koroner (PJK) merupakan penyebab 48% kematian 

akibat penyakit kardiovaskuler pada tahun 1998 di Amerika Serikat. (data dari 

center for medicine and prevention national center for health statistics, and 

American hearth association) (Brown, 2005).  

Penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia. 

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

diseluruh dunia disebabkan oleh penyakit jantung. Menurut Badan Kesehatan 

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

penyakit jantung koroner (PJK) (Supriyono, 2008). 

 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 tahun 2003 PJK juga 

merupakan penyebab utama kematian dini pada sekitar 40 % dari sebab kematian 

laki-laki usia menengah. (Departemen Kesehatan RI, 2003). 
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Penemuan pada penelitian didapatkan tingginya prevalensi pada faktor 

resiko PJK  antara pria dan wanita dalam masyarakat. Lebih dari tiga-perempat 

dari sampel memiliki paling sedikit satu faktor risiko utama (hipertensi, 

hiperkolesterolaemia, diabetes, merokok atau obesitas) dengan prevalensi lebih 

tinggi pada wanita dibandingkan pria dan lebih dari sepertiga memiliki dua faktor 

resiko,  dengan  prevalensi lebih besar pada wanita dibandingkan pria. (Schwarz, 

dkk, 1991). 

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa diabetes melitus adalah 

sebagai faktor resiko PJK, dimana  penyakit jantung koroner merupakan salah 

satu penyulit makrovaskuler pada penderita DM, menyebabkan kesakitan dan 

kematian utama pada pasien DM (baik tipe I maupun tipe II) adalah (Shahab, 

2006). 

Diagnosis diabetes tipe II "berbanding lurus" dengan diagnosis PJK 

berdasarkan karya Hafner yang dikutip oleh Frye tahun (2007) yang 

menunjukkan tingkat ketahanan hidup yang sama pada pasien tanpa diabetes 

dengan infark miokard acut (IMA) dan orang-orang dengan diabetes tetapi tidak 

mengalami (infark miokard acut) IMA. The Heart Association Amerika 

menunjukkan bahwa kejadian diabetes tipe II berbanding lurus dengan PJK, tidak 

hanya faktor risiko untuk penyakit. Screening untuk penyakit arteri koroner 

sekarang direkomendasikan untuk pasien tanpa gejala diabetes tipe II dengan dua 

atau lebih faktor risiko,  meskipun studi ini menunjukkan terlalu konservatif 

(Frye, dkk, 2007). 

 

Prevalensi hipertensi di Indonesia sampai tahun 2006 berkisar antara 5-

10%, sedangkan tercatat antara pada tahun 1978 proporsi penyakit jantung 
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hipertensi sekitar 14,3%  dan meningkat menjadi sekitar 39% pada tahun 1985 

sebagai penyebab penyakit jantung di Indonesia (Panggabean, 2006). 

 Hipertensi dikenal sebagai salah satu penyebab utama kematian di 

Amerika Serikat. Sekitar seperempat jumlah penduduk dewasa menderita 

hipertensi, dan insidennya lebih tinggi di kalangan Afriko-Amerika setelah usia 

remaja. Penderita hipertensi tidak hanya beresiko menderita penyakit jantung, 

tetapi juga menderita penyakit lain seperti saraf, ginjal, dan pembuluh darah. 

Makin tinggi tekanan darah makin tinggi resikonya (Brown, 2005). 

Penelitian Framingham yang dikutip oleh supriyono (2008)  menunjukkan 

left ventrikel hypertrophy (LVH) akan meninggikan PJK 4 – 5 kali pada penderita 

usia lanjut. (Supriyono, 2008). Risiko terjadinya PJK pada pasien dengan  non 

insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM) adalah dua hingga empat kali lebih 

tinggi daripada populasi umum dan tampaknya tidak terkait dengan derajat 

keparahan atau durasi diabetes, mungkin karena adanya resistensi insulin dapat 

mendahului onset gejala klinis 15 – 25 tahun sebelumnya. Penderita dengan 

diabetes melitus berisiko lebih besar (200%) untuk terjadinya cardiovasculair 

diseases dari pada individu yang tidak diabet (Jian, 2005).   

Orang yang memiliki 1 faktor resiko saja akan meningkatkan 2-4 kali 

prevalensi PJK, kombinasi dari dari 2 faktor resiko meningkat 9 kali dan bila 

melibatkan 3 faktor resiko naik menjadi 16 kali untuk terkena PJK (Sargowo, 

1993).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Atas dasar permasalahan dan fakta tersebut diatas, maka dilakukanlah 

penelitian tentang perbedaan terjadinya PJK pada pasien yang memiliki faktor 

resiko berupa hipertensi maupun diabetes melitus, Sehingga nantinya pasien yang 
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menderita hipertensi dan diabetes melitus mendapatkan perhatian lebih agar 

resiko terjadinya PJK dapat ditekan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas, dapat 

dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu apakah terdapat perbedaan terjadinya 

PJK pada penderita Hipertensi dengan terjadinya PJK pada penderita diabetes 

melitus? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan terjadinya PJK pada penderita hipertensi dengan 

terjadinya PJK pada penderita diabetes melitus. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

a. Mengetahui prevalensi penyakit jantung koroner pada penderita hipertensi 

dalam kurun waktu 1 januari-31 desember 2009. 

b. Mengetahui prevalensi penyakit jantung koroner pada penderita diabetes 

melitus dalam kurun waktu 1 januari-31 desember 2009. 

c. Mengetahui distribusi usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, tempat 

tinggal, dan tempat dirawat penderita hipertensi yang menderita penyakit 

jantung koroner. 

d. Mengetahui distribusi usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, tempat 

tinggal, dan tempat dirawat penderita diabetes melitus yang menderita 

penyakit jantung koroner. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 
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a. Penelitian ini diharapkan menjadi titik awal serta sumber bagi penelitian 

selanjutnya. 

b. Melalui penelitian ini peneliti dapat menerapkan dan memanfaatkan ilmu 

yang didapat selama pendidikan dan menambah pengetahuan dan 

pengalaman dalam membuat penelitian ilmiah. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

a. Penelitian ini dapat memberikan informasi atau masukan adanya 

perbedaan terjadinya PJK pada penderita hipertensi dengan penderita  

diabetes melitus.  

b. Diharapkan juga nantinya dari hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai masukan untuk lebih memperhatikan komplikasi-komplikasi yang 

bisa disebabkan oleh pesien yang menderita hipertensi dan diabetes 

melitus. 

1.4.3 Manfaat bagi masyarakat 

 a.  Memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyakit jantung 

koroner pada penderita hipertensi dengan penderita diabetes melitus. 

 b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang beberapa faktor resiko 

terjadinya penyakit jantung koroner. 

 

 

 

 

 

 


