
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Infark miokard akut (IMA) di definisikan sebagai nekrosis miokardium yang 

disebabkan oleh tidak adekuatnya pasokan darah akibat sumbatan akut pada 

arteri koroner. Sumbatan ini sebagian besar disebabkan oleh ruptureflak 

atheroma pada arteri koroner yang kemudian di ikuti oleh terjadinya thrombosis, 

vasokontriksi, reaksi inflamasi dan mikroembolisasi distal. Kadang-kadang 

sumbatan akut ini disebebkan oleh spasme arteri koroner, emboli, atau vaskulitis. 

(Muttaqin, 2009). 

       Keluhan yang khas adalah nyeri dada restostenal, seperti diremas-remas, 

ditekan, ditusuk, panas dan seperti tertindih benda berat. Nyeri dapat menjalar ke 

lengan, umumnya lengan kiri, bahu, leher ke punggung bahkan epigastris. 

(Kasron, 2012). Keluhan nyeri biasanya berbeda dengan angina pectoris, nyeri 

pada infrak miokard biasanya lebih lama dari gejala nyeri yang di timbulkan oleh 

nyeri pada angina pectoris, biasanya nyeri pada infrak miokard akut 30 - 40 

menit setelah terkena iskemik. 

     Menurut Data World Health Organization (WHO) tahun 2012 menunjukan 

17,5 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit kardiovaskuler atau 31% dari 

56,5 juta kematian di seluruh dunia. Lebih dari 3/4 kematian akibat penyakit 



 

 

kardiovaskuler terjadi di negara berkembang yang berpenghasilan rendah sampai 

sedang. Dari seluruh kematian penyakit kardiovaskuler 7,4 juta (42,3%) di 

antaranya disebabkan oleh Penyakit Jantung Koroner (PJK) dan 6,7 juta (38,3%) 

disebabkan oleh stroke. (Kemenkes. RI, 2017). Prevalensi infark miokard akut 

dengan ST-elevasi saat ini meningkat dari 25% ke 40%. 

       Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan, prevalensi tertinggi untuk 

penyakit kardiovaskuler di Indonesia adalah PJK, yakni sebesar 1,5%. Dari 

prevalensi tersebut, angka tertinggi ada di Provinsi Kalimantan Utara (2,2%) dan 

terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (0,7%). 

       Direktorat Jendral Yanmedik Indonesia meneliti bahwa pada tahun 2007, 

jumlah pasien penyakit jantung yang menjalani rawat inap dan rawat jalan di 

rumah sakit di Indonesia adalah 239.548 jiwa. Kasus terbanyak adalah penyakit 

jantung iskemik, yaitu sekitar 110.183 kasus. Case Fatality Rate (CFR) tertinggi 

terjadi pada infark miokard akut (13,49%) dan kemudian di ikuti oleh gagal 

jantung (13,42%) dan penyakit jantung lainnya (13,37%). (Depkes, 2009 dalam 

Siregar, 2010). Pada tahun 2009, IMA masuk dalam kategori 10 besar penyakit 

tidak menular yang menjadi penyebab kematian di rumah sakit di seluruh 

Indonesia yaitu sekitar 6,25%. (Kemenkes, 2012). 

       Begitu juga di Provinsi Jawa Barat khususnya di Sukabumi, menurut Data 

Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, 2018. Total kasus infark miokard akut 

sebanyak 594 kasus. Diperlukan penanganan dan perawatan yang intensif 

disemua rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan yang memberikan 



 

 

pelayanan, khususnya pada pasien infark miokard, salah satunya adalah RSI 

Assyifa Kota Sukabumi. 

       RSI Assyifa Kota Sukabumi merupakan rumah sakit yayasan Assyifa, pada 

mulanya pada tahun 1967 Assyifa merupakan Balai Pengobatan (BP). Melihat 

kebutuhan masyarakat Sukabumi terhadap rumah sakit umum semakin besar, 

maka berdasarkan izin pendirian rumah sakit dari Departemen Kesehatan RI 

pada tahun 1998, RSI Assyifa Kota Sukabumi meningkatkan pelayanan 

kesehatan menjadi Rumah Sakit Umum Swata pertama dan satu-satunya di 

wilayah Kota Suakabumi dan seiring dengan perkembangannya pada tahun 1990 

RSI Assyifa Kota Sukabumi di klasifikasikan sebagai Rumah Sakit Umum Swata 

Pertama atau disetarakan dengan Rumah Sakit Tipe C. RSI Assyifa Kota 

Sukabumi memberikan pelayanan kesehatan melalui upaya pelayanan kesehatan 

yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta dapat dijadikan 

sebagai tempat pendidikan kesehatan dan penelitian tenaga kesehataan sebagai 

salah satu upaya ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 

       Pengkajian pada klien infark miokard akut merupakan salah satu aspek 

penting dalam masalah keperawatan. Hal ini penting untuk merencanakan 

tindakan selanjutnya. Perawat mengumpulkan data dasar tentang informasi status 

terkini dan dari pasien melalui pengkajian sistem kardiovaskuler sebagai 

prioritas. Pengkajian harus dilakukan dengan sistematis mencakup riwayat 

sebelum dan saat ini khususnya yang berhubungan dengan gambaran gejala nyeri 

dada, sulit bernapas atau keringat dingin. (Mutaqqin, 2012). 



 

 

          Berdasarkan data yang di dapatkan dan hasil wawancara salah satu 

karyawan dibagian Rekam Medik RSI Assyifa Kota Sukabumi, jumlah pasien 

rawat inap dengan infark miokard akut dalam satu bulan tepatnya pada bulan 

Januari  2019 dapat dilihat tabel sebegai berikut : 

Tabel 1.1 

Data 15 Besar Penyakit Pasien Rawat Inap Pada Bulan Januari 2019 

No Diagnosa Jumlah Frekuensi 

1 Cataract 205 27.3 % 

2 Fever 86 11.4 % 

3 Typhoid Fever 61 8.2 % 

4 Bronchopneumonia 58 7.7 % 

5 DHF 58 7.7 % 

6 GE 47 6.3 % 

7 Pneumonia 44 5.9 % 

8 Diabetes Mellitus 38 5.0 % 

9 CHF 35 4.6 % 

10 BPH 33 4.4 % 

11 TB 28 3.8 % 

12 Stroke 19 2.5 % 

13 Dyspepsia 15 2.0 % 

14 Bronchitis 14 1.8 % 

15 Infrak Miocard Acut 8 1.0 % 

Jumlah 749 99.6 % 

(sumber : Data Rekam Medik RSI Assyifa Kota Sukabumi) 

       Berdasarkan tabel 1.1 angka kesakitan pada pasien IMA menempati urutan 

ke 15 (lima belas) yaitu sebanyak 8 penderita dari jumlah keseluruhan penderita 

penyakit yang lainnya dan merupakan penyebab utama angka kematian dari 

penyakit jantung. 

       Penderita infark miokard akut dalam penanganan dan perawatannya  perlu 

perhatian intensif karena tanpa pelaksanaan yang benar dalam penanganan dan 



 

 

perawatan akan dapat menimbulkan komplikasi, yang paling sering dari infark 

miokard akut adalah distritmia, kemudian gagal jantung yang merupakan kondisi 

serius karena otot jantung yang bertanggung jawab untuk memompa darah 

perlahan-lahan melemah atau menjadi kaku. Tromboemboli, perikarditis, 

aneurisma ventrikel dan rupture miokardium yang dapat menyebabkan 

temponade jantung dan kematian. Masalah ini tentunya perlu untuk dilakukan 

proses keperawatan secara komperhensif dan menyeluruh agar pasien dengan 

infark miokard akut dapat terpenuhi aspek bio-psiko-sosial dan spiritual dengan 

tepat. 

       Peran perawat sebagai tenaga kesehatan yang profesional membantu dalam 

memenuhi kebutuhan dasar pasien serta memberikan dukungan kepada pasien 

penderita infark miokard akut untuk tetap biasa mengontrol penyakit yang di 

deritanya dan memiliki kesempatan paling besar untuk memberikan pelayanan 

atau asuhan keperawatan kepada pasien juga sebagai pemberi pendidikan 

kesehatan dengan menjelaskan bahaya penyakit, tanda gejala infark miokard akut 

dan fasilitator agar pelayanan kesehatan mudah di jangkau dan perawat dapat 

menampung permasalahan yang dihadapi keluarga serta memebantu 

menceritakan jalan pemecahannya. 

       Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat kasus dalam 

bentuk Karya Tulis Ilmiah dengan judul “ASUHAN KEPERAWATAN TN.U 

DENGAN INFARK MIOKARD AKUT DI RUANG MINA RSI ASSYIFA 

KOTA SUKABUMI”. 



 

 

B. Tujuan Penulisan 

       Selain merupakan tugas akhir perkuliahan, dengan adanya tulisan ini 

penulius mempunyai beberapa tujuan dan harapan yang dapat berguna baik dari 

segi praktis maupun akademis, khususnya bagi penulis sendiri maupun khalayak 

umum. Diantara tujuan tersebut adalah : 

1. Tujuan Umum 

       Untuk mendapatkan pengalaman secara nyata dalam memberikan asuhan 

keperawatan langsung pada pasien dengan infark miokard akut berdasarkan 

ilmu pengetahuan dan skill yang telah di dapatkan selama pendidikan kedalam 

sebuah Karya Tulis Ilmiah. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu medeskripsikan hasil pengkajian keperawatan pada pasien dengan 

infark miokard akut. 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada pasien dengan infark 

miokard akut. 

c. Mampu mendeskripsikan rencana suhan keperawatan pada pasien dengan 

infark miokard akut. 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan asuhan keperawatan pada pasien dengan 

infark miokard akut. 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi pada pasien dengan infark miokard akut. 

f. Mampu membandingkan antar konsep dengan kenyataan asuhan 

keperawatan pada pasien dengan infark miokard akut. 



 

 

C. Metode Telaahan 

1. Metode Penelitian 

       Dengan menggunakan beberapa metode yang umum digunakan dalam 

beberapa penulisan karya tulis ilmiah, salah satunya adalah metode deskriptif 

yang berbentuk studi kasus dengan pendekatan proses keperawatan yang 

digunakan untuk pengumpulan data dan informasi pada pasien dengan infark 

miokard akut. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

       Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara 

lisan atau tanya jawab langsung dengan pasien, keluarga pasien, perawat 

ruang Mina dan tim kesehatan lain yang terkait. Bertujuan untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam melaksanakan proses 

keperawatan pada pasien infark miokard akut. 

b. Observasi 

       Pengumpulan data pasien dengan cara penagamatan dan pencatatan 

secara sistematik atau memantau secara langsung kondisi pasien untuk 

memperoleh data dengan masalah keperawatan pasien. 

c. Studi Dokumentasi 

       Pengumpulan data dengan cara mempelajari langsung data rekam 

medik pasien diruangan. 

 



 

 

d. Pemeriksaan Fisik 

       Tujuan pemeriksaan fisik untuk menentukan status kesehatan pasien, 

mengidentifikasi masalah, dan mengambil data dasar untuk manentukan 

rencan tindakan keperawatan, cara yang dipakai penulis yaitu dengan cara 

persistem. 

3. Sumber Dan Jenis Data 

a. Sumber Data Primer Dan Sekunder 

Sumber data primer adalah data-data yang di dapat dari pasien, yang dapat 

memberikan informasi yang lengkap tentang masalah kesehatan dan data 

keperawatan. Sedangkan sumber data sekunder adalah data-data yang 

dikumpulkan dari orang terdekat pasien (keluarga). 

b. Jenis Data : Objektif dan Subjektif 

Data subjektif adalah data yang di dapat dari pasien sebagai suatu pendapat 

terhadap situasi dan kejadian, informasi tersebut tidak dapat ditentukan 

oleh perawat secara independen tetapi mulai dengan interaksi dan 

komunikasi. Sedangkan data objektif adalah hasil dari observasi atau 

pengukuran dari situasi kesehatan pasien. 

D. Sistematika Penulisan 

       Karya Tulis Ilmiah ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, 

serta pembukaan terdiri dari halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, 

abstrak dan daftar isi, sedangkan isi terdiri dari : 

 



 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan karya tulis ilmiah, tujuan yang 

ingin dicapai, metode penulisan, teknik pengumpulan data, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menjelaskan tentang konsep dasar infark miokard akut, anatomi fisiologi, 

etiologi, patofisiologi, pathway, manifestasi klinis, pemeriksaan diagnostik, 

manajemen medik dan konsep dasar asuhan keperawatan secara teoritis yang 

bersifat spesifik sesuai kasus yang dipilih, mencakup : pengkajian, diagnosa, 

intervensi, implementasi dan evaluasi. 

BAB III  TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN 

Gambaran mengenai pelaksanaan asuhan keperawatan dengan infark miokard 

akut yang meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi dan 

catatan perkembangan serta pembahasan mengenai kesenjangan antara tinjauan 

teoritis dengan tinjauan kasus di lapangan. 

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Menjelaskan secara singkat mengenai hal-hal yang sudah di tulis sebelumnya 

sekaligus memberikan rekomendasi terkait yang mudah-mudahan dapat dijadikan 

masukan dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. 


