
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang masalah  

Prevalensi penyakit kardiovaskular di masyarakat semakin hari semakin meningkat. 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, penyakit jantung masuk ke 

dalam 10 besar sebagai kategori penyakit tidak menular. Di Indonesia pada tahun 2004, terdapat 

peningkatan penyakit kardiovaskular sebanyak 30% dibandingkan pada tahun 1975 yang hanya 

meningkat berkisar 5% saja (Kusmana D, 2006). 

Jantung adalah salah satu organ vital di dalam tubuh manusia. Selama kita hidup, jantung 

bekerja untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Karena kerja yang berat tersebut, dibutuhkan 

aliran darah yang baik dan kaya mengandung oksigen untuk selalu mensuplai dan itu dilakukan 

oleh pembuluh darah arteri koroner.  

Serangan jantung merupakan salah satu kasus kardiovaskular yang sering ditemui di tengah 

masyarakat. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Ketika terjadi gangguan aliran darah maka 

disebut dengan penyakit jantung koroner dan dapat disebabkan oleh beberapa hal. Namun, saat 

telah terjadi penyumbatan penuh aliran darah otot jantung (miokardium) akan berkembang 

menjadi infark yang kerusakannya irreversibel dan sindrom ini disebut infark miokard akut (IMA) 

atau serangan jantung. 

Jika suatu saat otot tersebut mengalami kematian jaringan karena penyumbatan suplai darah, 

sarkolema otot akan kehilangan integritas seluler yang mengakibatkan kebocoran berbagai 

senyawa protein dan enzim ke dalam sirkulasi salah satunya adalah Creatine Kinase (CK). 

Peningkatan kadar tersebut dapat kita jumpai pada keadaan seperti olahraga yang berlebihan, 

minum alkohol terlalu banyak, cedera pada otot rangka, mengkonsumsi obat-obatan tertentu dan 

serangan jantung (Mary Lee, 2009). Creatine Kinase terdiri dari banyak bentuk karena tidak hanya 

terdapat di jantung tapi bisa pada otot rangka dan otak. Untuk indikator CK di jantung kita 

menggunakan enzim Creatine Kinase -Muscle Brain (CK-MB) ketika pemeriksaan troponin tidak 

bisa dilakukan (Thygessen K, 2012). 

Serangan jantung dan gangguan ginjal dihubungkan oleh faktor risiko yang sama yaitu 

keruakan endotel vaskular. Hipertensi, diabetes, stress, dan peningkatan LDL (Low Density 

Lipoprotein) merupakan beberapa dari sekian banyak faktor risiko lainnya. Keadaan tersebut 



digunakan untuk memonitor komplikasi yang dapat terjadi. Oleh sebab itu, pasien IMA dianjurkan 

untuk rutin melakukan pemeriksaan fungsi ginjal. Salah satu pemeriksaan ginjal yang dikenal 

adalah serum kreatinin. Pada keadaan normal, kreatinin, suatu senyawa yang terbentuk dari 

pemecahan kereatin biasa ada didalam darah oleh karena itu disebut dengan serum kreatinin. Kadar 

kreatinin di dalam tubuh berbeda-beda berdasarkan massa otot, jenis kelamin, dan fungsi ginjal 

seseorang. Serum kreatinin diperiksa untuk menentukan apakah fungsi ginjal masih baik atau tidak 

serta memonitor derajat penyakit seseorang sebab, penyakit kronis ginjal berhubungan erat dengan 

penyakit jantung (Go, 2004;Mann, 2003).  

Hal ini menarik perhatian saya untuk meneliti angka kejadian infark miokard akut dengan 

penanda CK-MB pada pasien disertai peningkatan serum kreatinin. CK-MB dan serum kreatinin 

juga mempunyai kemiripan dalam proses metabolisme sehingga memungkinkan adanya hubungan 

pada senyawa tersebut.  

Dalam pandangan islam, tubuh manusia telah dianugerahi organ tubuh yang senantiasa 

menjaga keseimbangan di dalam tubuh kita agar tetap hidup. Penting untuk menjaga kesehatan 

organ terutama jantung dan ginjal. Menjaga kesehatan adalah wujud syukur kita kepada Allah atas 

karunia tubuh dan akal yang sempurna. Sehat sangat mahal dan berharga, dan akan terasa bila kita 

sakit (Khalliurrahman El-Mahfani, 2015). 

 

1.2 Perumusan masalah  

Baik di negara sendiri dan secara internasional, masih kurang informasi dan penelitian yang 

menunjukkan secara langsung menunjukkan adanya hubungan CK-MB pada pasien dengan 

diagnosis IMA yang disertai dengan serum kreatinin. Li BQ et al. (2006) melakukan penelitian 

pada 340 pasien IMA di Cina untuk melihat nilai serum kreatinin. Hasilnya, didapatkan 71 pasien 

dengan peningkatan nilai serum kreatinin dari total pasien. Menurut Go dan Chertaw (2004), 

mereka mengungkapkan bahwa terdapat disfungsi organ ginjal yang ditandai dengan peningkatan 

dari serum kreatinin sebagai hasil proses dan komplikasi pada penyakit kardiovaskular, salah 

satunya adalah infark miokard akut. Penelitian yang dilakukan oleh Markus Wyss (2000) melihat 

adanya kesamaan metabolisme dari kedua senyawa, CK-MB dan serum kreatinin. Sehingga pada 

penelitian ini, terdapat kemungkinan adanya hubungan antara kedua pemeriksaan secara 

metabolik. Menurut survey pendahuluan yang dilakukan di rumah sakit, peneliti melihat adanya 

keberagaman nilai serum kreatinin yang didapat pada pasien IMA dengan penanda CK-MB. 



Sehingga peneliti tertarik untuk melihat angka kejadian tersebut dan diharapkan hasil dari 

penelitian ini mendukung hipotesis. 

 

1.3 Pertanyaan penelitian  

1. Bagaimana kadar CK-MB pada pasien dengan IMA? 

2. Bagaimana kadar kreatinin serum pada pasien dengan IMA?  

3. Berapa angka kejadian pasien IMA dengan penanda CK-MB disertai peningkatan serum 

kreatinin? 

4. Bagaimana pandangan islam tentang angka kejadian pasien IMA dengan penanda CK-MB 

disertai peningkatan serum kreatinin? 

 

1.4 Tujuan penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Untuk mencari angka kejadian pasien IMA dengan peningkatan CK-MB yang disertai 

dengan peningkatan serum kreatinin. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui kadar CK-MB pada pasien IMA. 

2. Untuk mengetahui  kadar serum kreatinin pada pasien IMA. 

3. Untuk mengetahui angka kejadian pasien IMA dengan peningkatan CK-MB yang disertai 

dengan peningkatan serum kreatinin. 

4. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan islam mengenai angka kejadian pasien 

IMA dengan peningkatan CK-MB yang disertai dengan peningkatan serum kreatinin. 

 

1.5 Manfaat penelitian  

1. Hasil penelitian dapat membantu pertumbuhan ilmu pengetahuan terutama di bidang 

patologi klinik. 

2. Dapat mengaplikasikan pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan. 

3. Untuk peneliti, dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk menganalisa dan 

meneliti suatu permasalahan. 

 


