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Penyakit jantung dan pembuluh darah hingga saat ini masih merupakan penyebab 

kematian dan ketidakmampuan menjalankan kehidupan sehari-hari dengan normal yang 

terbanyak di dunia. Menurut World Health Organization (WHO), kejadian kematian akibat 

penyakit jantung dan pembuluh darah sekitar 17,3 juta di tahun 2008 dengan rerata prevalensi 

30% dari seluruh kematian pertahun. Penyakit jantung koroner (PJK) menjadi penyebab 

kematian pada 38% sampai 46% seluruh kejadian kematian akibat penyakit jantung dan 

pembuluh darah (Mendis et al.,2011). Di Indonesia, prevalensi PJK adalah sebesar 7.2% 

berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2007. Meskipun PJK 

bukan merupakan prevalensi jenis penyakit yang tertinggi seperti penyakit infeksi, namun 

menduduki peringkat pertama sebagai penyebab kematian berdasarkan hasil Survei Kesehatan 

Rumah Tangga (SKRT) tahun 2001 yaitu sebesar 26.3% kematian (Delima et al., 2009).  

Dari data tersebut tampak bahwa PJK merupakan salah satu penyakit yang 

memberikan beban kesehatan di masyarakat karena selain adanya tingkat kematian yang 

tinggi, PJK juga dapat memberikan beban kesehatan akibat komplikasi yang ditimbulkannya 

sehingga dapat menyebabkan gangguan pada pasien untuk menjalankan kehidupan sehari-

harinya dengan baik, hal tersebut dapat memberikan pengaruh pada aspek sosial dan ekonomi 

di masyarakat. PJK merupakan suatu penyakit yang ditandai adanya penyempitan pembuluh 

darah arteria koroner akibat adanya kerusakan dinding pembuluh darah yang menyebabkan 
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terjadinya kekakuan dan penebalan dindingnya, proses tersebut dinamakan aterosklerosis. 

Arteria koroner merupakan pembuluh darah yang memberikan aliran darahnya pada otot 

jantung. Otot jantung merupakan komponen terpenting dalam fungsi pompa jantung sehingga 

adanya gangguan aliran pada arteria koroner akan menyebabkan gangguan fungsi pompa 

jantung yang akan membahayakan (Libby dan Theroux, 2005). 

 

 

Gambar 1. Penyempitan pembuluh darah arteria koroner yang menyebabkan PJK 

 

Penyempitan pembuluh darah arteria koroner pada PJK berhubungan dengan adanya 

gangguan fungsi normal dari dinding pembuluh darah. Hal tersebut berhubungan dengan 

berbagai berbagai faktor antara lain kelainan faktor penggumpalan darah, anomali yang 

bersifat keturunan, usia, hipertensi, diabetes mellitus, tingginya kadar kolesterol dan merokok. 

Namun dari beberapa faktor tersebut, empat faktor risiko terakhir merupakan faktor risiko 

terbanyak dan dapat dikendalikan. Sehingga sangat penting untuk memperhatikan bagaimana 

tatalaksana mencegah dan mengendalikan keempat faktor risiko tersebut sehingga dapat 

menghindari PJK pada diri kita. 
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Manifestasi klinis PJK dapat berupa nyeri dada yang stabil maupun suatu serangan 

jantung akut. Secara umum gejala penyakit jantung koroner adalah: 

1. Nyeri dada seperti tertekan benda berat yang berlokasi di area dada kiri yang 

dapat menjalar di leher, tengkuk ataupun lengan kiri. Pada pasien usia tua dan 

penderita DM gejala nyeri dada bisa tidak spesifik 

2. Pada PJK yang stabil nyeri dada muncul dan memberat saat aktivitas maupun 

emosional dan berkurang ataupun hilang saat istirahat. 

3. Pada PJK yang berupa serangan jantung akut nyeri dada dapat muncul saat 

istirahat dan dapat disertai keringat dingin. 

(Montalescot et al.,2013) 

PJK merupakan penyakit yang sebenarnya dapat kita cegah kejadiannya pada diri kita, 

keluarga ataupun lingkungan sekitar. Pencegahan PJK erat kaitannya dengan upaya 

pengendalian faktor risiko yang dapat dikendalikan seperti yang disebutkan diatas, yaitu 

meliputi hipertensi, diabetes mellitus, tingginya kadar kolesterol dan merokok. Cara 

pengendalian faktor risiko adalah dengan mengupayakan pola hidup sehat. Hal hal yang dapat 

dilakukan antara lain tidak mengkonsumsi makanan tinggi lemak berlebihan, makanan 

seimbang, tidak merokok, istirahat yang cukup, olah raga rutin, mengendalikan berat badan, 

serta rutin memeriksa tekanan darah, gula darah dan kolesterol.  

Pada pasien yang telah memiliki faktor risiko diharapkan secara rutin mengontrol 

faktor risiko tersebut baik dengan obat obatan ataupun perubahan gaya hidup dan 

mengkonsultasikan dengan dokter. Sedangkan bagi pasien yang memiliki faktor risiko dan 

memiliki gejala PJK seperti yang disebutkan diatas haruslah segera memeriksakan dirinya 
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untuk diketahui apakah benar benar memiliki PJK atau tidak. Diagnosis PJK seawal mungkin 

akan memberikan dampak baik bagi pasien yang dapat menghindarkan pada komplikasi lanjut 

seperti serangan jantung dan kematian. @@@ 
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