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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut ESC (European Society of Cardiology), gagal jantung 

didefinisikan suatu sindrom yang karakteristiknya terdiri dari beberapa gejala 

seperti nafas pendek, menetapnya batuk dan wheezing, pergelangan kaki bengkak 

dan mudah lelah, terdapat tekanan vena jugularis, terdapat pulmonary crackles, 

meningkatnya frekuensi nadi serta terdapat edema perifer (Lainscak, M., dkk., 

2017).  

Gagal jantung berperan penting terhadap kesakitan dan kematian di dunia 

(Goodman dan Gilman, 2011). Penyakit arteri koroner berperan sebagai faktor 

resiko utama untuk pengembangan gagal jantung (Rusinaru, D., dkk. 2014). 

Berdasarkan laporan dari WHO (World Health Organization), dilaporkan 

gangguan kardiovaskular mengakibatkan meninggalnya 17,5 juta orang di seluruh 

dunia (WHO, 2016). Pada riset yang dilakukan di Amerika, orang berusia >45 

tahun mempunyai resiko berkembangnya gagal jantung sebanyak 20%-45% 

(AHA, 2019). Angka kejadian gagal jantung terjadi lebih dari 650.000 orang. 

Semakin bertambahnya umur, kejadian gagal jantung semakin meningkat. Dalam 

jangka waktu 5 tahun, tingkat kematian gagal jantung +50% (Yancy, CW., dkk., 

2013). 

Di Indonesia jumlah kasus gagal jantung sebanyak 0,13% yang ditentukan 

oleh dokter, sedangkan jumlah kasus gagal jantung sebanyak 0,3% yang 

ditentukan oleh dokter dan didapatkan dari gejala. Di Jawa Timur jumlah kasus 

gagal jantung sebanyak 0,19% yang ditentukan oleh dokter, sedangkan jumlah 
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kasus gagal jantung sebanyak 0,3% yang ditentukan oleh dokter dan didapatkan 

dari gejala (Kementerian Kesehatan RI, 2013). 

 Didapati bahwa 91% penderita penyakit gagal jantung mempunyai 

penyakit hipertensi sebelumnya (Messerli, FH., dkk., 2017). Hipertensi dapat 

mencetuskan penyakit arteri koroner melalui mekanisme sinergis yang melibatkan 

inflamasi dan stres oksidatif pada dinding arteri sehingga terjadi aterosklerosis 

(Milane, A., dkk., 2014).  

Pada penelitian yang dilakukan di rumah sakit Saiful Anwar Malang tahun 

2014, pada penderita IMA (Infark Miokard Akut), dislipidemia merupakan faktor 

yang terbukti memiliki pengaruh untuk terjadinya gagal jantung (Baransyah, dkk., 

2014). Penyakit arteri koroner diakibatkan oleh dislipidemia melalui proses 

pembentukan sel foam yang mengakibatkan adanya lapisan lemak di dinding 

arteri sehingga menimbulkan aterosklerosis (Linton, MRF., dkk., 2015). 

Diabetes Melitus merupakan faktor resiko independen terhadap 

perkembangan gagal jantung. Dari riset yang telah dilakukan, pasien diabetes 

melitus laki-laki memiliki resiko terkena gagal jantung 2x lebih tinggi daripada 

laki-laki yang tidak terkena diabetes melitus dan pasien diabetes melitus 

perempuan memiliki resiko terkena gagal jantung 5x lebih tinggi daripada 

perempuan yang tidak terkena diabetes melitus (Baliga, V. dan Sapsford R., 

2009).  Diabetes melitus dapat menyebabkan penyakit arteri koroner melalui 

disfungsi otot polos pembuluh darah yang diakibatkan adanya aktivasi inflamasi 

oleh keadaan hiperglikemia dan resistensi insulin (Mansour, M., dkk., 2016).  

Usia dapat mempengaruhi kejadian Gagal Jantung. Pada penelitian di 

Amerika Serikat, terjadinya aterosklerosis dapat dipercepat dengan bertambahnya 
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usia. Aterosklerosis ini dapat memicu terjadinya gagal jantung. (Garcia R., dkk., 

2012). 

Pada usia diatas 40 tahun, prevalensi gagal jantung lebih tinggi pada laki-

laki dibandingkan perempuan, sedangkan untuk usia diatas 80 tahun, prevalensi 

gagal jantung lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Perbedaan 

prevalensi gagal jantung antara laki-laki dan perempuan diakibatkan karena 

perbedaan kromosom. Laki-laki berkromosom XY, sedangkan perempuan 

berkromosom XX (Razzolini R. dan Lin, CD., 2015).   

Berdasarkan data-data diatas, jenis kelamin, usia, hipertensi, dislipidemia 

dan diabetes melitus merupakan faktor resiko gagal jantung akibat penyakit arteri 

koroner. Meskipun begitu masih terdapat kurangnya penelitian mengenai profil 

pasien gagal jantung akibat penyakit arteri koroner di rumah sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang khususnya mengenai faktor resiko jenis kelamin, usia, 

hipertensi, dislipidemia dan diabetes melitus. Maka dari itu, peneliti tertarik 

melakukan penelitian untuk mengetahui profil pasien gagal jantung akibat 

penyakit koroner di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang tahun 

2016-2018. 

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana profil pasien gagal jantung akibat penyakit arteri koroner di 

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2016-2018? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui profil pasien gagal jantung akibat penyakit arteri koroner di 

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2016-2018. 
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1.3.2 Tujuan khusus 

Mengidentifikasi faktor resiko pasien gagal jantung akibat penyakit arteri 

koroner meliputi jenis kelamin, usia, hipertensi, dislipidemia dan diabetes melitus 

di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2016-2018. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat akademik  

a. Meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai penyakit gagal jantung, 

penyakit arteri koroner dan faktor resiko yang berhubungan dengan 

penyakit gagal jantung akibat penyakit arteri koroner 

b. Membantu penelitian berikutnya yang berhubungan dengan profil 

pasien gagal jantung akibat penyakit arteri koroner selain faktor resiko 

jenis kelamin, usia, hipertensi, dislipidemia dan diabetes melitus seperti 

merokok dan obesitas. 

1.4.2  Manfaat klinis 

Diharapkan dokter dapat mengetahui distribusi faktor resiko pasien gagal 

jantung akibat penyakit arteri koroner sehingga diharapkan mampu menurunkan 

kejadian gagal jantung akibat penyakit arteri koroner.    

1.4.3  Manfaat masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jenis kelamin, usia, 

hipertensi, dislipidemia dan diabetes melitus yang merupakan faktor resiko gagal 

jantung akibat penyakit arteri koroner sehingga diharapkan masyarakat dapat 

terhindar dari gagal jantung akibat penyakit arteri koroner. 
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