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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang  

 

Sindrom Koroner Akut (SKA) adalah suatu sindrom ( kumpulan 

gejala dan tanda) yang disebabkan karena adanya penurunan aliran darah 

pembuluh koroner secara tiba- tiba yang disebabkan karena adanya 

penyumbatan pada arteri koroner. SKA terdiri dari Unstable Angina ( UA), 

Non- ST-segment Elevation Myocardial Infarction ( NSTEMI) dan ST- 

segment Elevation Myocardial Infarction ( STEMI)
(1)

 

Angka kejadian Sindrom Koroner Akut di Amerika Serikat masih 

sangat tinggi. Pada tahun 2013 terdapat sebanyak 1,29 juta pasien yang 

dirawat di rumah sakit dan diperkirakan akan meningkat menjadi 1,47 juta 

pada tahun 2023
 (2)

.   Di Indonesia,  Sindrom koroner akut merupakan 

salah satu subset akut dari penyakit jantung koroner (PJK), dan prevalensi 

berdasarkan diagnosis dokter atau gejala sebesar 1,5%, serta yang pernah 

didiagnosis dokter di Indonesia sebesar 1,5%.  Prevalensi penyakit  

jantung koroner yang pernah didiagnosis dokter di Indonesia sebesar 

0,5%, dan berdasarkan diagnosis dokter atau gejala sebesar 1,5 % 
(3)

.  

Salah satu dampak dari SKA adalah meningkatnya Tekanan 

Diastolik Akhir Ventrikel Kiri (Left Ventricular End Diastolic Pressure ( 

LVEDP)) jantung. Sekitar 15- 30 detik setelah oklusi kulprit, terjadi 

penurunan ejeksi fraksi ventikel dan 10 sampai 20 detik setelah oklusi 

koroner menyebabkan peningkatan LVEDP 
(4)

. Meningkatnya tekanan ini 

sangatlah mempengaruhi kondisi klinis dari pasien itu sendiri. Klasifikasi 

KILLIP merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui 

prognosis dan resiko mortalitas dari peningkatan LVEDP ini. 

Lokasi dan derajat stenosis dari setiap pasien berbeda- beda. Hal 

ini dapat diukur dengan menggunakan SYNTAX score. Berdasarkan hal 

tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh derajat 
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stenosis yang diukur dengan SYNTAX SCORE dengan Tekanan Diastolik 

Akhir Ventrikel Kiri jantung.
 

1.2. Rumusan Masalah 

Sindrom Koroner Akut merupakan penyakit kardiovaskular yang 

cukup sering di Indonesia. Salah satu komplikasi dari SKA adalah 

meningkatnya LVEDP. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa peningkatan 

LVEDP dapat berdampak terhadap prognosis dan resiko mortalitas pada 

pasien. Penelitian mengenai SKA dan LVEDP sudah pernah dilakukan 

sebelumnya. Namun, keparahan stenosis dari setiap pasien tidaklah diteliti, 

dan tentunya keparahan stenosis dari setiap pasien sangatlah beragam. 

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu lebih jelas 

apakah terdapat pengaruh antara  keparahan stenosis pasien SKA dengan 

LVEDP dan penelitian ini juga belum pernah dilakukan di Indonesia.  

1.3. Pertanyaan Penelitian  

Apakah terdapat hubungan antara keparahan stenosis sesuai 

skoring SYNTAX dengan tekanan diastolic akhir ventrikel kiri pada 

pasien Sindrom Koroner Akut yang menerima intervensi koroner 

perkutaneus.  

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara keparahan stenosis sesuai 

skoring SYNTAX dengan tekanan diastolik akhir ventrikel kiri 

pada pasien SKA yang menerima intervensi koroner perkutaneus.  

1.4.2. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui hubungan keparahan stenosis koroner 

jantung pada pasien SKA di Rumah Sakit Siloam 

Karawaci.  

2. Untuk mengetahui prevalensi LVEDP pasien SKA di 

Rumah Sakit Siloam Karawaci.  
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3. Untuk mengetahui kondisi klinis pasien sebagai dampak 

dari meningkatnya LVEDP di Rumah Sakit Siloam 

Karawaci.   

 

1.5. Manfaat Penelitian  

1.5.1. Manfaat akademik : 

1. Meningkatkan kerja sama antara dosen dan mahasiswa 

2. Meningkatkan minat penelitian bagi mahasiswa 

3. Meningkatkan jumlah publikasi 

1.5.2. Manfaat praktis :  

1. Membantu dalam agresifitas tatalaksana pasien SKA.  

2. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai hubungan 

antara keparahan stenosis koroner jantung dengan tekanan 

diastolik akhir ventrikel kiri pada pasien SKA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




