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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Menurut WHO, pada tahun 2004 penyakit kardiovaskuler menempati urutan 

pertama dari 10 penyakit utama penyebab kematian di dunia. Tahun 2005 WHO 

melaporkan 17,5 juta kematian yang mempresentasikan 30% dari seluruh kematian di 

dunia (PMR 30%), dari kematian ini 7,6 juta karena PJK (PMR 43,4%), 5,7 juta karena 

stroke (PMR 32,6%) dan 4,2 juta karena penyakit jantung lainnya(PMR 24%) (Salim 

AY, 2013). 

Di negara berkembang prevalensi Penyakit Jantung Koroner (PJK) tidak begitu 

besar dibandingkan dengan negara maju, namun pada dekade terakhir, beberapa rumah 

sakit umum pusat di Indonesia melaporkan bahwa terjadi kecenderungan peningkatan 

penyakit kardiovaskular, dan yang paling menonjol adalah Penyakit Jantung Koroner. 

Kecenderungan ini juga terlihat pada negara-negara Asia Tenggara dan Afrika. Di 

Singapura dan Kuala Lumpur, angka kematian akibat Penyakit Jantung Koroner dari 

yang tadinya tidak bermakna menjadi setidaknya 10% dari seluruh kematian. Namun, 

penyakit ini jarang ditemui di kalangan penduduk pedesaan, hal ini diperkirakan 

berkaitan dengan gaya hidup (Effendy S & Pelupessy, 2008). 

Operasi jantung merupakan suatu tindakan untuk mengatasi gangguan pada 

jantung ketika terapi medikamentosa dan terapi suportif tidak dapat mengatasinya lagi. 

Operasi jantung digunakan untuk menangani penyakit jantung bawaan dan penyakit 
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jantung didapat. Operasi jantung bawaan dilakukan pada usia anak kurang dari 1 tahun. 

Operasi jantung yang paling banyak untuk orang dewasa adalah Coronary Artery 

Bypass Graft (CABG). Pasien menjalani operasi CABG biasanya disebabkan penyakit 

jantung koroner. Rerata usia pasien laki-laki yang menjalani operasi CABG di atas 40 

tahun, sedangkan rerata usia pasien wanita di atas 50 tahun. Dokter menggunakan 

operasi jantung untuk memperbaiki, mengganti, menanam, mengobati, dan 

mengontrol penyakit jantung (Medline Plus, 2013). 

Penatalaksanaan medis terhadap pasien penyakit kardiovaskular setelah 

kondisi akut teratasi dan status hemodinamik stabil dianjurkan mengikuti program 

pemulihan melalui program rehabilitasi jantung. Program rehabilitasi pada penderita 

gangguan jantung merupakan program multifase yang dirancang untuk memulihkan 

gangguan jantung terutama gangguan pembuluh darah koroner jantung. Program ini 

meliputi latihan aktivitas fisik, konseling psikologis, dan terapi perilaku menuju gaya 

hidup sehat (Tedjasukmana, 2010). 

Hoeman (2002) menjelaskan bahwa program rehabilitasi jantung terdiri dari 

empat fase, yaitu fase I selama pasien dirawat di rumah sakit yang difokuskan pada 

ambulasi dini dan pendidikan kesehatan. Fase II segera setelah pasien keluar rumah 

sakit yang dilakukan dalam pengawasan tim rehabilitasi. Fase III segera setelah fase II 

masih dalam pengawasan dan fase IV merupakan fase pemeliharaan jangka panjang. 

Rujukan untuk program rehabilitasi jantung diindikasikan kelas I (berguna dan efektif) 

pada sebagian besar pedoman tata laksana klinis penyakit jantung seperti pada pasien 

pasca sindroma koroner akut, angina pektoris kronis stabil, pasca operasi bedah pintas 

koroner (Coronary Artery Bypass Graft/ CABG), pasca intervensi koroner perkutan 

(PCI), pasca PTCA (Percutaneus Transluminal Coronary Angioplasty), gagal jantung, 

penyakit jantung katup, dan penyakit arteri perifer (Wenger, 2008). 
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Penilaian kualitas hidup berpusat pada persepsi subjektif individu mengenai 

kualitas dari kehidupannya sendiri. (Mendlowicz dan Murray, 2000). Kualitas hidup 

merupakan interaksi antara penghayatan subjektif (komponen subjektif) dan bobot 

kepentingan (komponen kepentingan) dalam/dari aspek-aspek kehidupan tertentu, 

dengan beberapa faktor kondisi kehidupan yang dapat berpengaruh ataupun tidak 

tergantung dari persepsi individu mengenai berbagai kondisi kehidupan (Carr & 

Higginson, 2001). 

Ibnu Abbas r.a. menjelaskan bahwa ada 7 indikator kebahagiaan di dunia, yaitu 

hati yang selalu bersyukur (qalbun syakirun), pasangan hidup yang sholeh (al azwaju 

shalihah), anak yang sholeh (al auladun abrar), lingkungan yang kondusif untuk iman 

kita (al biatu shalihah), harta yang halal (al malul halal), semangat untuk memahami 

agama (tafakuh fi dien), dan umur yang barokah (Eramuslim, 2015) 

Rehabilitasi Jantung merupakan pelayanan yang komprehensif, program 

jangka panjang yang meliputi evaluasi medik, penyusunan program latihan, modifikasi 

faktor resiko, dan konseling (Yusuf, 2007). Hal ini sejalan dengan pemeliharaan 5 

kemaslahatan dalam Islam yaitu memelihara agama (hifzh al-Din), memelihara jiwa 

(hifzh al-Nafs), memelihara akal (hifzh al-‘Aql), memelihara keturunan (hifzh al-Nasl), 

dan memelihara harta (hifzh al-Mal) (Zuhroni, 2010). 

Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa terdapat tiga cara 

pengobatan, salah satunya adalah dengan sayatan (goresan) pisau bedah (HR. Al-

Bukhari, Ibn Majah, dan Ahmad). Oleh sebab itu, perlu diketahui tentang operasi 

CABG (Coronary Artery Bypass Graft) sebagai salah satu terapi invasif PJK (Penyakit 

Jantung Koroner) bila dikaitkan dengan hukum agama Islam. 
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1.2. Permasalahan 

Permasalahan yang dapat timbul berdasarkan uraian diatas, yaitu : 

1. Apa yang dimaksud Penyakit Jantung Koroner (PJK)? 

2. Apa dan bagaimana teknik operasi CABG (Coronary Artery Bypass Graft)? 

3. Bagaimana teknik rehabilitasi jantung dan manfaatnya terhadap kualitas hidup 

pasien? 

4. Bagaimana rehabilitasi dan kualitas hidup pasien PJK post-CABG  menurut 

Islam? 

1.3. Tujuan 

1.3.1. Tujuan Umum 

Secara umum, tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan 

pengetahuan mengenai cara meningkatkan kualitas hidup pasien PJK post-CABG 

melalui rehabilitasi jantung, sehingga mortalitas dan morbiditas akibat komplikasi 

pasca operasi CABG dapat berkurang. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui dan menjelaskan tentang Penyakit Jantung Koroner (PJK). 

2. Mengetahui dan menjelaskan tentang teknik operasi CABG (Coronary Artery 

Bypass Graft) sebagai penatalaksanaan PJK. 

3. Mengetahui dan menjelaskan tentang rehabilitasi jantung dan manfaatnya 

terhadap kualitas hidup pasien PJK post-CABG dari segi kedokteran. 

4. Mengetahui dan menjelaskan tentang rehabilitasi jantung dan manfaatnya 

terhadap kualitas hidup pasien PJK post-CABG ditinjau dari agama Islam. 



5 
 

1.4. Manfaat 

1. Bagi penulis, untuk memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar dokter 

muslim di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi serta menambah wawasan 

pengetahuan dalam bidang ilmu kedokteran dan agama Islam tentang 

rehabilitasi dan kualitas hidup pasien PJK post-CABG. 

2. Bagi Universitas Yarsi, dengan penyusunan skripsi ini diharapkan dapat 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di perpustakaan Universitas Yarsi 

serta menjadi bahan pembelajaran bagi civitas Universitas Yarsi mengenai 

rehabilitasi dan kualitas hidup pasien PJK post-CABG. 

3. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami 

tentang rehabilitasi dan manfaatnya bagi kualitas hidup pasien PJK post-CABG 

sehingga meningkatkan awareness masyarakat untuk menjalani rehabilitasi 

jantung. 

 

 

 


