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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Sindrom koroner akut merupakan suatu masalah jantung yang paling sering 

terjadi di masyarakat. Untuk itu, penting bagi praktisi medis maupun fasilitas 

layanan kesehatan dapat mengenali secara dini sindrom koroner akut dan 

menerapkan tatalaksana yang terbaik.1 Dari berbagai tatalaksana yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi sindrom koroner akut, intervensi koroner perkutan 

(percutaneous coronary intervention/ PCI) dinilai merupakan yang terbaik.2 

Sebagai lini pertama pengobatan, PCI diyakini dapat menurunkan morbiditas 

dan mortalitas.3 PCI juga dinilai lebih baik dalam mengurangi dan menurunkan 

angka kejadian berulang akibat infark miokard, apabila dibandingkan dengan 

terapi lainnya, layaknya terapi fibrinolitik/ thrombolitik.4, 5 Melalui tindakan 

reperfusi yang adekuat layaknya PCI, pembuluh darah jantung yang mengalami 

penyempitan dan/ atau oklusi total akan dikembalikan aliran darahnya. Iskemia 

dan infark yang dicegah perluasannya ini tentu akan berkaitan dengan prognosis 

pasien serta masa rawat inap pasien di fasilitas layanan kesehatan (seperti; rumah 

sakit). 

Masa rawat inap yang dihabiskan pasien di fasilitas layanan kesehatan 

merupakan tolak ukur dari efektifitas dan efisiensi pengobatan dari suatu fasilitas 

layanan kesehatan.6 Selain itu, masa rawat inap juga berkaitan dengan masalah 

ekonomi. Masa rawat inap yang berkepanjangan merupakan beban biaya untuk 

fasilitas layanan kesehatan.7 Untuk itu, implementasi tatalaksana yang terbaik dan 

efektif untuk mengatasi suatu penyakit perlu dilakukan secara optimal demi 

mencegah pembengkakan biaya akibat lamanya masa rawat inap. 

Berkaitan dengan kasus sindrom koroner akut, ada dugaan bahwa intervensi 

koroner perkutan yang dilakukan secara tepat dan adekuat dinilai paling efektif 

berkaitan dengan prognosis pasien dan masalah ekonomi yang dijabarkan diatas. 
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Untuk itu, PCI harus dilakukan sesegera dan sedini mungkin. Selain itu, adanya 

dugaan bahwa semakin cepat dilaksanakannya PCI, maka komplikasi yang 

ditimbulkan dari sindrom koroner akut juga akan semakin menurun.8, 9 

Menurunnya komplikasi ini, tentunya akan berkaitan langsung dengan prognosis 

dan masa rawat inap yang dihabiskan di fasilitas layanan kesehatan.8 Semakin 

rendah komplikasi yang ditimbulkan, maka masa rawat inap juga akan semakin 

singkat.8, 10 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, didapatkan rumusan 

masalah dari penelitian ini, yakni sebagai berikut: 

1. Apakah kesesuaian waktu pelaksanaan PCI mempengaruhi masa rawat inap 

pasien SKA? 

2. Berapa lama masa rawat inap rata- rata pada pasien SKA paska PCI? 
 
 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

“Apakah terdapat hubungan antara kesesuaian waktu pelaksanaan intervensi 

koroner perkutan (percutaneous coronary intervention/ PCI) terhadap masa rawat 

inap pasien sindrom koroner akut paska PCI?” 

 
1.4. Tujuan Penelitian 
 
1.4.1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

kesesuaian waktu pelaksanaan intervensi koroner perkutan dengan 

masa rawat inap pada sindrom koroner akut. 
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1.4.2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui, mengenali, dan memahami sindrom koroner akut dan 

tatalaksana yang tepat ketika menghadapi pasien dengan sindrom 

koroner akut. 

b. Mengetahui pengelompokan pasien dan pilihan terapi reperfusi 

yang cocok untuk pasien, apakah primary PCI atau early PCI. 

c. Mengetahui masa rawat inap pada pasien sindrom koroner akut 

paska dilaksanakannya prosedur PCI dan diharapkan dapat 

mengurangi beban biaya fasilitas kesehatan. 

 
1.5. Manfaat Penelitian 
 
1.5.1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sebagai: 

a. Referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan menelaah/ meneliti 

masalah serupa tentang hubungan intervensi koroner perkutan 

terhadap masa rawat inap pada pasien paska PCI dengan sindrom 

koroner akut. 

b. Pemenuhan penilaian mata kuliah final project I dan final project II 

    yang ada di fakultas kedokteran Universitas Pelita Harapan. 
 
 

1.5.2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi kepada sejawat yang ada di bidang medis 

khususnya mahasiswa kedokteran, mengenai sindrom koroner 

akut, intervensi koroner perkutan, dan masa rawat inap terkait PCI. 

b. Meningkatkan kesadaran dan ketanggapan sejawat khususnya 

mahasiswa kedokteran, bila kedepannya menghadapi pasien 

dengan sindrom koroner akut, dapat mengerti tatalaksana yang 

tepat. 
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c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan masalah jantung agar 

tidak menunda apabila menghadapi kasus serupa. 


