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Penyakit Jantung Koroner 
Penyakit jantung dan serebrovaskular menempati urutan kedua setelah kanker 

sebagai penyebab kematian utama di Hong Kong. Penyakit jantung koroner 

merupakan penyakit jantung utama. Menurut statistik dari Departemen Kesehatan, 

kematian akibat penyakit jantung koroner mencapai 66,6% dari semua kematian 

yang disebabkan oleh penyakit jantung pada tahun 2015.  

  

Belakangan ini, penyakit jantung koroner terdeteksi pada penderita yang masih 

berusia muda. Tidak jarang bagi penyakit ini untuk berkembang dan menyerang 

orang-orang yang masih berusia 40-an tahun. Pasien bisa tidak menunjukkan gejala 

penyakit apa pun sebelum mengalami serangan jantung yang pertama, sehingga 

kemungkinan perkembangan penyakit ini bisa terabaikan dengan mudah. 

 

1. Apa itu penyakit jantung koroner?  
Arteri koroner merupakan sistem pembuluh darah yang memasok oksigen dan 

nutrisi ke otot jantung untuk menjaga fungsinya. Penyakit ini disebut demikian 

karena sistem arteri berbentuk seperti korona. 

Jika, karena alasan apa pun juga, arteri koroner menyempit atau tersumbat, aliran 

darah ke jantung akan berkurang dan pasokan oksigen ke otot-otot jantung akan 

berkurang atau berhenti.  Pasien akan merasakan nyeri di dada dan dalam kasus 

yang parah, mengalami serangan jantung. 

 

2. Apa saja faktor risiko penyakit jantung koroner?  

Banyak faktor risiko yang dikenali menjadi penyebab penyakit jantung koroner.  
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Faktor risiko ini bisa dikategorikan menjadi 3 jenis. 

• Gaya hidup  
- Diet yang tidak sehat (Diet yang sehat harus rendah garam, rendah gula, 

rendah lemak, dan tinggi serat; lima porsi sayuran dan buah harus 
dikonsumsi setiap hari) 

- Kurangnya olahraga  
- Kegemukan dan obesitas 
- Merokok 
- Stres 

• Penyakit kronis 
-Hipertensi 

-Diabetes 

-Hiperlipidemia 

• Lingkungan 
-Polusi udara 

-Polusi suara 

 

3. Bagaimana cara untuk mencegah penyakit jantung koroner?  

Gaya hidup yang sehat dan pemeriksaan kesehatan secara berkala sangatlah penting 

bagi pengobatan penyakit kronis secara dini. 

  

Gaya hidup yang sehat: 

 Diet yang sehat 

 Rendah garam: Konsumsi garam secara berlebihan akan meningkatkan 
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tekanan darah. Makanan dengan kandungan garam yang tinggi seperti 

makanan olahan dan saus harus dihindari;  Jangan mengonsumsi lebih dari 

2g natrium (yaitu satu sendok teh garam) per hari. 

Rendah gula: Hindari makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi. 

Sebaiknya konsumsi kurang dari 10% jumlah asupan energi dari gula, yang 

setara dengan 50g (yaitu sekitar 12 sendok teh) untuk berat badan sehat. 

Rendah lemak: Sebaiknya konsumsi kurang dari 30% jumlah asupan energi 

dari lemak.  Lemak tak jenuh (ditemukan pada ikan, alpukat, kacang-kacangan, 

bunga matahari, kanola, dan minyak zaitun) lebih disukai daripada lemak jenuh 

(ditemukan pada daging berlemak, mentega, kelapa sawit dan minyak kelapa, 

krim dan keju).  Lemak trans industri (ditemukan dalam makanan olahan, 

makanan cepat saji, makanan ringan, makanan gorengan, biskuit, dan margarin) 

harus dihindari. 

Tinggi serat: Konsumsilah 5 porsi sayuran atau buah per hari.   

 Lakukan olahraga sedang setidaknya 30 menit selama 5 hari seminggu, atau 

selama 150 menit dalam seminggu 

 Jangan merokok 
 Tetap tenang dan hindari stres. Libatkan diri dalam kegiatan yang sehat untuk 

mengurangi stres. 

 

Pemeriksaan rutin untuk deteksi dini penyakit kronis: 

 Periksa tekanan darah 

 Lakukan tes kadar lipid pada darah  

 Lakukan tes kadar gula pada darah 

4. Apa yang terjadi pada arteri koroner dalam penyakit jantung koroner?  
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Pada penyakit jantung koroner, arteri koroner menyempit atau tersumbat oleh plak 

yang terbentuk akibat proses aterosklerosis.   

 

5. Apa saja gejala-gejala penyakit jantung koroner?  

Dibutuhkan waktu yang lama untuk terjadinya aterosklerosis. Mungkin tidak ada 

gejala penyakit apa pun hingga serangan jantung pertama terjadi.  Pasien mungkin 

mengalami gejala-gejala kesehatan berikut ini: 

 

Nyeri di dada: Pasien bisa mengalami rasa nyeri di dada setelah melakukan olahraga 

berat atau berada dalam tekanan emosional. Mereka bisa merasa sesak di dada, 

seakan-akan sedang tertekan oleh sebuah batu. Rasa sakit bisa menjalar ke lengan, 

bahu, leher, dan rahang bagian bawah, serta akan reda setelah pasien beristirahat 

selama beberapa menit. 

Sesak napas: Pasien mungkin mengalami sesak napas dan kelelahan saat melakukan 

aktivitas fisik. 

Pasien yang mengalami serangan jantung bisa merasakan nyeri dada yang parah, 

yang tetap terasa walaupun sedang beristirahat.  

• Gejala lainnya mencakup palpitasi, pusing, dan berkeringat. 
 

6. Bagaimana cara untuk menyelidiki dan mendiagnosis penyakit 
jantung koroner?  

• Memeriksa riwayat medis pasien 
• Pemeriksaan fisik, termasuk mengukur tekanan darah 
• Tes darah untuk mengetahui kadar gula dan lipid 
• Elektrokardiogram (EKG) 
• EKG saat berolahraga  
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 Ekokardiogram (USG jantung 

 Angiogram koroner tomografi terkomputerisasi  

• Pencitraan resonansi magnetik jantung 
• Angiogram coroner 

 

7. Apa komplikasi dari penyakit jantung koroner?  

 Serangan jantung: Hal ini terjadi ketika aliran darah hampir atau benar-benar 

terhalang sepenuhnya. Otot jantung akan rusak parah atau rusak secara permanen 

jika pembuluh darah tidak segera dibuka. 

Gagal jantung 

Aritmia (irama jantung yang tidak normal) 

 

8. Apa tindakan pengobatan terhadap penyakit jantung koroner?  

Selain mengadopsi gaya hidup yang sehat dan perawatan terhadap penyakit kronis 

dasar, seperti hipertensi, diabetes, dan hiperlipidemia, perawatan spesifik terhadap 

penyakit jantung koroner bisa mencakup pengobatan medis, intervensi kateter, dan 

operasi jantung. 

  

Pengobatan:  

 Aspirin dan obat anti-trombosit lainnya 

Penghalang beta 

Vasodilator 

Penghambat enzim konversi angiotensin (ACEI) 

Penghalang saluran kalsium 
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Obat penurun kadar lipid 

  

Intervensi kateter: 

 intervensi koroner perkutan (umumnya dikenal sebagai “angioplasti balon”): Jika 

penyempitan atau penyumbatan yang parah ditemukan saat dilakukannya 

angiogram koroner, dokter akan melakukan angioplasti balon dengan 

menggunakan balon khusus untuk melebarkan pembuluh darah, dan stent yang 

sesuai akan ditempatkan untuk menjaga kondisi pembuluh darah.  Komplikasi 

dari prosedur pengobatan ini mencakup perdarahan, serangan jantung, stroke, 

dan kematian. 

  

Operasi jantung 

Operasi bypass arteri koroner (umumnya dikenal sebagai “operasi bypass”): Operasi ini 

merupakan tindakan bedah mayor. Dokter membuat bypass dengan 

menggunakan pembuluh darah dari bagian tubuh lain pasien, untuk mengalirkan 

darah melewati pembuluh darah yang tersumbat melalui arteri utama ke otot 

jantung yang rusak. Operasi ini bisa menyebabkan komplikasi yang parah dan 

pasien wajib berdiskusi dengan dokter terlebih dahulu.  
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