
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Infark miokard (IM) atau infark miokard akut (IMA) merupakan bagian 

dari spektrum sindrom koroner akut (SKA) yang terdiri dari IMA dengan elevasi 

segmen ST,  IMA tanpa elevasi segmen ST, dan angina pektoris tidak stabil 

(Alwi, 2009). Infark miokard atau infark miokard akut (IMA) adalah nekrosis luas 

dari miokardium sebagai hasil dari gangguan suplai darah ke jantung, yang 

biasanya hampir selalu disebabkan oleh aterosklerosis dari arteri koroner. 

Nekrosis yang terjadi ditandai oleh sakit yang berat, biasanya berhubungan 

dengan muka yang pucat, berkeringat, mual, sulit bernafas, dan pusing (Dorland, 

2007). 

Infark miokard mungkin menjadi manisfestasi pertama dari penyakit arteri 

koroner/ coronary heart disease (CAD) atau mungkin terjadi, berulang kali, pada 

pasien dengan penyakit menetap (Thygesen et al, 2012). Infark miokard akut 

(IMA) merupakan salah satu diagnosis rawat inap tersering di negara maju. Laju 

mortalitas awal (30 hari) pada IMA adalah 30% dengan lebih dari separuh 

kematian terjadi sebelum pasien mencapai Rumah Sakit. Walaupun laju mortalitas 

menurun sebesar 30% dalam 2 dekade terakhir, sekitar 1 di antara 25 pasien yang 

tetap hidup pada perawatan awal, meninggal dalam tahun pertama setelah IMA 

(Alwi, 2009). 

Pada Infark miokard akut sekitar 20% sampai 25% dari penderita 

meninggal pada serangan pertama. Penyebab kematian tersering ialah syok
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 kardiogenik
 

(Purwadianto & Sampurna, 2013). Infark miokard akut 

memiliki beberapa klasifikasi klinis, pada cardiac death due to myocardial 

infaction (IM tipe 3) pasien mungkin meninggal sebelum sampel darah atau 

biomarker dapat diperoleh atau sebelum peningkatan biomarker jantung dapat 

diidentifikasi, sedangkan pada myocardial infarction related to stent thrombosis 

(IM tipe 4b) dapat dideteksi dengan angiografi koroner atau autopsi dengan 

keadaan iskemia miokard dan dengan peningkatan dan atau penurunan dari nilai 

biomarker jantung dengan setidaknya satu nilai diatas 99
th

 persentil URL 

(Thygesen et al, 2012).  

Manusia, bahkan mayatnya termasuk yang dimuliakan Allah SWT, Karena 

itu diharuskan memuliakannya. Dalam kondisi tertentu, kadang mengharuskan 

mayat dibedah. Alasannya untuk belajar anatomi bagi mahasiswa fakultas 

kedokteran, atau untuk visum et repertum untuk kepentingan kepolisian atau 

pengadilan, atau untuk menyelamatkan bayi di perutnya, atau untuk mengeluarkan 

benda berharga dalam perutnya. Semua tindakan tersebut dinilai tidak 

menghormati mayat. Di sisi lain tindakan tersebut harus dilakukan demi 

dikuasainya ilmu kedokteran, demi tegaknya keadilan,demi orang yang telah 

kehilangan harta miliknya dapat kembali miliknya, atau untuk mendapatkan tanda 

bukti kejahatan (Zuhroni, 2010). 

Oleh karena itu dilakukan pemeriksaan dengan Computed Tomography 

(CT) dan Magnetic Resonance Imaging (MRI) postmortem untuk membantu 

menilai penyebab dari kematian dengan cara minimal invasif. Pemeriksaan 

dengan CT dan MRI postmortem diharapkan menjadi alternatif autopsi tradisional 

di masa depan (Jackowski et al, 2006). 
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Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas 

tentang pemeriksaan Computed Tomography (CT) dan Magnetic Resonance 

Imaging (MRI)  Postmortem pada infark miokard akut ditinjau dari kedokteran 

dan Islam. 

 

1.2. Permasalahan 

Berdasarkan uraian diatas maka timbul beberapa permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana mekanisme terjadinya infark miokard akut? 

2. Bagaimana pemeriksaan Computed Tomography (CT) dan Magnetic 

Resonance Imaging (MRI)  Postmortem pada infark miokard akut? 

3. Bagaimana pandangan Islam mengenai Computed Tomography (CT) 

dan Magnetic Resonance Imaging (MRI)  Postmortem pada infark 

miokard akut? 

 

1.3. Tujuan Penulisan  

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari skripsi ini adalah: 

1.3.1. Tujuan Umum  

Mendapatkan pengetahuan tentang pemeriksaan Computed Tomography 

(CT) dan Magnetic Resonance Imaging (MRI)  Postmortem pada infark 

miokard akut ditinjau dari kedokteran dan Islam. 

1.3.2. Tujuan Khusus  

1. Mengetahui mekanisme infark miokard akut.  

2. Mengetahui pemeriksaan Computed Tomography (CT) dan Magnetic 

Resonance Imaging (MRI)  Postmortem pada infark miokard akut. 
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3. Mengetahui pandangan Islam mengenai Computed Tomography (CT) 

dan Magnetic Resonance Imaging (MRI)  Postmortem pada infark 

miokard akut. 

 

1.4. Manfaat Penulisan 

Adapun beberapa hal yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

a. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan sebagai dokter muslim di 

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI. 

b. Menambah pengetahuan mengenai pemeriksaan Computed 

Tomography (CT) dan Magnetic Resonance Imaging (MRI)  

Postmortem pada infark miokard akut. 

c. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam menulis ilmiah 

dan berpikir logis serta aplikatif dalam memecahkan masalah ilmiah. 

d. Menambah pengetahuan mengenai hukum Islam dalam 

penerapannya di bidang kedokteran sehingga mendukung terciptanya 

dokter muslim yang baik. 

2. Bagi Masyarakat  

a. Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pemeriksaan 

Computed Tomography (CT) dan Magnetic Resonance Imaging 

(MRI)  Postmortem pada infark miokard akut ditinjau dari 

kedokteran dan Islam. 
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b. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai potensi keuntungan 

dan kerugian pemeriksaan Computed Tomography (CT) dan 

Magnetic Resonance Imaging (MRI)  Postmortem.  

3. Bagi Universitas YARSI 

Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi civitas akademika 

universitas YARSI dan memperkaya perbendaharaan karya tulis di 

universitas YARSI. 


