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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Percutaneous coronary intervention adalah prosedur non-surgical yang 

digunakan untuk melebarkan penyempitan atau stenosis arteri koroner jantung yang 

ditemukan pada penyakit arteri koroner dengan tujuan melancarkan aliran darah. 

Tindakan ini dapat digunakan untuk meringankan gejala penyakit jantung koroner 

dan mengurangi kerusakan jantung saat atau sesudah serangan jantung. Secara 

singkat, aliran darah akan diakses melalui arteri radial atau femoral, lalu akan 

menggunakan X-ray untuk memvisualisasikan pembuluh darah koroner sebelum 

memasukkan kateter balon dan memasang stent.1 Data OECD pada tahun 2016 

menunjukkan bahwa secara global, 78% dari penderita penyakit jantung koroner 

dilakukan tindakan PCI.2  

Terdapat 2 tipe PCI yaitu staged dan ad hoc. Pada staged PCI, tindakan PCI 

dilakukan pada hari yang berbeda dari tindakan kateterisasi diagnostik dan biasanya 

untuk lesi stenosis berarti non-culprit. Namun, pada ad hoc PCI, tindakan PCI 

dilakukan segera setelah kateterisasi diagnostic dimana stent akan dipasang pada 

lesi culprit.3  

Percutaneous coronary intervention biasanya dilakukan dengan panduan 

floroskopi menggunakan radiasi ionizing pada X-ray. X-ray akan berperan sebagai 

pemandu kateter ke arteri koroner pada jantung untuk penyuntikan kontras khusus 

yang dapat menyoroti penyumbatan pada pembuluh darah tersebut. Selain itu, X-

ray juga dapat berperan sebagai pemandu saat insersi balon dan stent pada 

pembuluh darah yang memiliki lesi.4  

Akan tetapi, penggunaan radiasi ionizing dapat menyebabkan efek yang 

merusak pada jaringan manusia. Efek tersebut dapat digolongkan menjadi dua, 

yaitu efek deterministik dan stokastik. Efek deterministik akan terjadi apabila 

radiasi melebihi titik ambang dari masing – masing penerima radiasi. Beberapa 

contoh dari efek deterministik adalah eritema kulit, kerusakan kulit ireversibel, 

kerontokan rambut, dan lain – lain. Efek stokastik tidak mengunakan panduan titik 
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ambang melainkan memiliki hubungan berbanding lurus dengan dosis radiasi. 

Kanker dan perubahan genetik adalah contoh dari efek stokastik.5 

Terdapat 2 quantitas yang dapat digunakan untuk menilai risiko radiasi akibat 

penggunaan X-ray untuk membantu diagnosis dan pada prosedur – prosedur 

intervensi, yaitu, dose area product (DAP) dan air kerma (AK). DAP adalah 

pengukuran output dari jumlah total radiasi yang disampaikan ke pasien yang 

diekspresikan dalam Gy·cm2. Sedangkan AK adalah pengukuran radiasi pada posisi 

tertentu seperti titik pada kulit pasien yang diekspresikan dalam Gy.6  

Obesitas merupakan salah satu faktor risiko terjadinya penyakit jantung 

koroner, seperti sindrom koroner akut (SKA) yang membutuhkan tindakan PCI. 

Hampir 80% dari pasien yang menjalani PCI merupakan pasien overweight (BMI 

≥ 25 kg/m2).7 Pada pasien dengan berat badan yang lebih tinggi biasanya terdapat 

ketebalan dan densitas dada yang meningkat yang menyebabkan penurunan 

kualitas gambar seperti resolusi dan kecerahan, oleh karena itu, radiasi akan 

ditingkatkan untuk mengkompensasi hal tersebut untuk mendapatkan gambaran 

radiologi dengan kualitas yang adekuat untuk PCI. Studi pada ruang ionisasi 

menunjukkan bajwa paparan radiasi akan meningkat sebesar 25% untuk setiap 

ketebalan 1 cm.8  

 

1.2.   Perumusan Masalah 

Masih belum ada peneletian yang menjelaskan secara rinci tentang pengaruh 

berat badan pasien SKA terhadap paparan radiasi saat PCI. Oleh karena itu pada 

penelitian kali ini akan dilihat lebih dalam dan rinci lagi apakah terdapat pengaruh 

antara kedua variabel tersebut dan efek negatifnya bagi pasien dan tenaga medis.  

 

1.3.   Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitiannya 

adalah: 

Apakah terdapat pengaruh antara berat badan dengan paparan radiasi pada pasien 

Sindrom Koroner Akut yang mendapat Percutaneous Coronay Intervention (PCI)? 
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1.4.    Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh berat badan terhadap paparan radiasi 

pada pasien SKA yang mendapat PCI. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

1.  Untuk mengetahui pengaruh berat badan terhadap paparan radiasi 

pada pasien SKA yang mendapat PCI di Rumah Sakit Umum (RSU) 

Siloam. 

2.  Untuk mengetahui prevalensi PCI pada SKA. 

 

1.5.   Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Akademik 

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah 

wawasan terkait pengaruh berat badan dengan paparan radiasi pada 

pasien Sindrom Koroner Akut yang mendapat Percutaneous Coronay 

Intervention (PCI). 

 

1.5.2.  Manfaat Praktis  

1.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk 

meminimalisir paparan radiasi bagi pasien SKA dan tenaga medis 

pada saat PCI sehingga  kualitas hidup dapat dipertahankan. 

2.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi ilmiah 

mengenai hubungan pengaruh antara berat badan dengan paparan 

radiasi pada pasien Sindrom Koroner Akut yang mendapat PCI di 

RSU Siloam. 

 
 
 
 
  




