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(Guru Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia)

M

Kehadiran buku Lifestyle of Determinant: Penderita Penyakit Jantung
Koroner, yang ditulis Prof. Adjunct. Dr. Marniati, S.E., M.Kes. ini, saya
sambut dengan baik. Buku ini merupakan suatu karya terbaik dari
sapaan Bu Ani tersebut, beliau mahasiswi Doktoral Program Studi
Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara, yang mampu
mempertahankan ujian disertasinya dengan nilai “Pujian”. Di saat
dunia dihadapkan dengan Covid-19, oleh Marniati masih meluangkan
waktunya untuk menyelesaikan penulisan buku ini.
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Buku Lifestyle of Determinant: Penderita Penyakit Jantung Koroner ini,
mempunyai nilai-nilai keunggulan tersendiri tiap babnya. Materi dalam
buku ini memuat gagasan konsep, studi kasus, dan aplikasi. Berbagai
hasil penelitian ahli kesehatan terkait PJK diuraikan dalam buku ini,
termasuk perilaku hidup penderita PJK. Perkembangan penderita PJK
baik nasional melalui hasil studi Kemenkes RI maupun perkembangan
PJK Internasional melalui studi WHO menjadi isu sentral dalam kajian
buku ini.
Tiga subpokok bahasan utama perilaku penderita PJK juga dibahas
secara tajam dalam buku ini; Pertama, gaya hidup penderita PJK berbasis
lokal, meliputi; kebiasaan merokok, minum kopi, pola makan tidak
sehat, aktivitas fisik, pengendalian stres. Kedua, faktor sosial yang
memengaruhi penderita PJK seperti; umur, jenis kelamin, tingkat
Pengantar Penulis

v

pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Ketiga, kebijakan pencegahan
penderita PJK; promotif dan preventif berbasis lokal dan bersyariat
menjadi keunggulan dari buku ini.
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Buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan
atau referensi stakeholder kesehatan, terutama mahasiswa Program
Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, program studi sarjana, magister, dan
doktor, praktisi, dan tenaga medis kesehatan lainnya. Selain itu, kiranya
buku ini bermanfaat bagi dunia kesehatan Indonesia; juga dapat dicatat
oleh Allah Swt. sebagai sebuah nilai ibadah di hadapan-Nya. Aamiin
yarabbal aalamiin.
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Kehadiran buku Lifestyle of Determinant: Penderita Penyakit Jantung
Koroner yang ditulis oleh Prof. Adjunct. Dr. Marniati, S.E., M.Kes.,
saya sambut dengan baik. Buku ini sangat bermanfaat dalam dunia
kesehatan di Indonesia yang berhubungan dengan Penyakit Jantung
Koroner (PJK). Dapat diketahui bahwa PJK adalah penyakit di negaranegara seluruh dunia yang menjadi penyebab utama kematian. PJK tidak
memandang usia muda atau tua, tapi akan menyasar bagi mereka yang
tidak berperilaku gaya hidup sehat.
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Buku karya terbaik ini, ditulis dengan penuh perenungan yang
mendalam dengan kajian isinya selain diwarnai dengan sejumlah konsep
dan gagasan temuan penelitian tentang PJK juga buku ini bicara studi
kasus dan aplikasi terhadap PJK. Di era global masyarakat dipengaruhi
oleh lebih banyak berperilaku hidup tidak sehat, seperti gemar minum
kopi, merokok, aktivitas fisik, pengendalian stres, termasuk faktor sosial
lainnya menjadi budaya yang utama terjadinya PJK.
Berdasarkan catatan studi kasus di atas buku ini akan memberi
dan membantu mengatasi PJK melalui pengembangan wawasan yang
dibahas dalam setiap kajian buku ini. Terutama dalam kajian upaya
pencegahan PJK, yaitu:
Pertama, melibatkan berbagai unsur masyarakat agar mengubah
perilaku yang tidak sehat dan gaya hidup yang tidak sehat.
Pengantar Penulis
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Kedua, usaha promotif dan preventif kesehatan masyarakat,
hendaknya dilaksanakan di warung kopi yang melibatkan berbagai
elemen sebagai modal sosial.
Ketiga, faktor risiko PJK yang dapat dimodifikasi hendaknya
dipahami oleh sumber daya manusia di pelayanan kesehatan, sehingga
intervensi pencegahan PJK dapat dilakukan secara komprehensif dari
pelayanan dasar sampai ke pelayanan rujukan.

Y

Keempat, adanya kebijakan tentang gaya hidup dan perilaku sehat
dalam bentuk upaya promotif dan preventif.

M

Kelima, gaya hidup masyarakat dan cara pengolahan biji kopi untuk
tidak lagi mencampurkan beberapa bahan seperti gula, susu. Mentega,
telur, teh, dan beras ketan yang dimasak secara bersama-sama sebelum
diproduksi menjadi bubuk kopi sehingga dari campuran tersebut akan
berdampak pada risiko penyakit jantung koroner.

M

Keenam, berdasarkan hasil kajian dari sejumlah literatur, tidak
ditemukan adanya larangan minum kopi bagi setiap Muslim selama
tidak melampaui prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Al-Hadis; yakni tidak
berlebihan, halal dan tayyib dengan tidak mencampurkan sesuatu yang
haram dan berbahaya bagi kesehatan penikmatnya.
Ketujuh, tidak dibenarkan mengonsumsi kopi melebihi 6 cangkir
per hari. Hal ini dianggap melampaui batas (berlebihan), sebagaimana
diperingatkan dalam QS. Al-A’raf ayat 31: “Makan dan minumlah, tetapi
jangan berlebihan”.
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Buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan
atau referensi stakeholder kesehatan, terutama mahasiswa Program
Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, program studi sarjana, magister, dan
doktor, praktisi, dan tenaga medis kesehatan lainnya. Selain itu, kiranya
buku ini bermanfaat bagi dunia kesehatan Indonesia; juga dapat dicatat
oleh Allah Swt. sebagai sebuah nilai ibadah di hadapan-Nya. Aamiin
yarabbal aalamiin.
Jakarta, April 2020

Prof. dr. Sutomo Kasiman, Sp.PD., Sp.JP(K).
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Dengan mengucapkan puji dan syukur dihaturkan ke hadirat
Allah Swt., yang telah memberikan hidayah-Nya kepada penulis dalam
menyusun buku berjudul Lifestyle of Determinant: Penderita Penyakit
Jantung Koroner. Konsep dalam buku ini adalah berbasis gaya hidup sehat
masyarakat yang diuraikan secara teoretis, studi kasus, dan aplikasi
terhadap penderita PJK.
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Penyakit Jantung Kororer (PJK) menjadi masalah kesehatan di
seluruh dunia. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga
(SKRT), dalam 10 tahun terakhir angka kematian akibat PJK cenderung
mengalami peningkatan. Pada tahun 1991, angka kematian akibat PJK
mencapai 16 persen, kemudian meningkat menjadi 26,4 persen pada
tahun 2001, dan 59,5 persen pada tahun 2007 (SKRT, 2001; 2007).
Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan
bahwa angka kematian penderita jantung koroner di tanah air mencapai
7,6 juta orang per tahun, jumlah pasien penyakit jantung semua usia
pun bertambah cukup signifikan, dari kisaran 10.600 orang pada 2010
menjadi lebih dari 12.800 orang pada 2013. Sebanyak 40 persen orang
meninggal karena serangan jantung tidak mengetahui kalau dirinya
mengidap penyakit jantung koroner. Di negara-negara berpenghasilan
rendah sampai menengah lebih dari 80 persen kematian akibat PJK ini
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dapat ditemukan, PJK menjadi penyebab kematian dan kecacatan nomor
satu di dunia (WHO, 2011).
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Sedangkan di salah satu daerah di Indonesia Provinsi Aceh
berdasarkan data dari Riskesdas (2013) diketahui bahwa prevalensi
penyakit jantung koroner adalah sebesar 2,3 persen, gagal jantung
sebesar 0,3 persen, dan stroke 6,6 persen pada umur di atas 15 tahun.
Provinsi Aceh belum terbebas dari penyakit degeneratif ini dengan
penderita terbanyak adalah pasien usia dewasa. Setiap bulannya di
Rumah Sakit Zainoel Abidin terdapat lebih dari rata-rata 60 pasien
yang memerlukan pemasangan ring dan 40 penderita harus dioperasi.
Di samping itu, dari data Rumah Sakit Zainoel Abidin periode JanuariNovember tahun 2016 juga diketahui bahwa penderita penyakit jantung
reumatik kronik sebanyak 10 orang, penyakit jantung iskemik lainnya
sebanyak 439 orang, gangguan hantaran dan aritmia jantung sebanyak
60 orang, gagal jantung sebanyak 227 orang, penyakit jantung lainnya
sebanyak 60 orang (Laporan Tahunan RSZA, 2016).
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Dalam menyikapi masalah di atas maka Buku Lifestyle of Determinant:
Penderita Penyakit Jantung Koroner ini, ditulis untuk sedikit banyaknya
dapat memberi sumber pengetahuan kepada masyarakat dalam
berperilaku hidup sehat untuk pencegahan PJK. Buku ini mempunyai
nilai-nilai keunggulan tersendiri tiap babnya. Materi dalam buku ini
memuat gagasan konsep, studi kasus, dan aplikasi. Berbagai hasil
penelitian ahli kesehatan terkait PJK diuraikan dalam buku ini,
termasuk perilaku hidup penderita PJK. Perkembangan penderita PJK
baik nasional melalui hasil studi Kemenkes RI maupun perkembangan
PJK Internasional melalui studi WHO menjadi isu sentral dalam kajian
buku ini.
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Tiga subpokok bahasan utama perilaku penderita PJK juga dibahas
secara tajam dalam buku ini; Pertama, gaya hidup penderita PJK berbasis
lokal, meliputi; kebiasaan merokok, minum kopi, pola makan tidak
sehat, aktivitas fisik, pengendalian stres. Kedua, faktor sosial yang
memengaruhi penderita PJK seperti; umur, jenis kelamin, tingkat
pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Ketiga, kebijakan pencegahan
penderita PJK; promotif dan preventif berbasis lokal dan bersyariat
menjadi keunggulan dari buku ini.
Buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan
atau referensi stakeholder kesehatan, terutama mahasiswa Program
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Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, program studi sarjana, magister, dan
doktor, praktisi, dan tenaga medis kesehatan lainnya. Penulis menyadari
bahwa buku ini masih terdapat kelemahan berupa kesalahan dan
memungkinkan adanya pendapat ahli yang bersumber dari buku, jurnal,
media online, dan disertasi yang terlewatkan atau tidak tertulis dalam
referensi buku ini, oleh karena itu penulis memohon maaf sebesarbesarnya dan dengan doa pula penulis panjatkan, semoga konsep dan
gagasan para ahli yang menjadi referensi buku ini dapat diangkat oleh
Allah Swt. sebagai amal ibadah saudara-saudaraku semua.
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Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang
setinggi-tingginya kepada suami tercinta Dedi Sefrizal, S.T., ananda
Devin Caisario Zefrizal, Fatimah Eysel Zefrizal yang senantiasa menjadi
penyemangat, sumber inspirasi, dan memberikan doa serta dukungan.
Kepada keluarga besar M. Yunus Sa’at dan keluarga besar Universitas
Ubudiyah Indonesia atas doa, nasihat, dan semangat yang diberikan
selama ini.

Jakarta, April 2020

Prof. Adjunct. Dr. Marniati, S.E., M.Kes.
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Dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis
sampaikan kepada penerbit yang telah berkenan menerbitkan buku
ini; kiranya buku ini menjadi bagian dari mencerdaskan kehidupan
bangsa melalui sistem pendidikan nasional, semoga kiranya bermanfaat.
Aamiin.
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KONSEP PENYAKIT
JANTUNG KORONER

M

Tujuan Instruksional Khusus:
Setelah membaca bab ini Anda diharapkan mampu memahami dengan
baik tentang:
1. Pendahuluan.
2. Definisi Penyakit jantung Koroner.
3. Faktor Risiko Penyakit Jantung Koroner.
4. Pencegahan Penyakit Jantung Koroner.
Istilah-Istilah Penting dalam Bab ini.
Mampu menjawab soal-soal yang diberikan.

U

5.
6.

A. Pendahuluan

D

Penyakit Jantung Kororer (PJK) menjadi masalah kesehatan di seluruh
dunia. Penyakit Jantung Koroner (PJK) rentan dialami oleh orang yang
telah berusia 31 tahun ke atas dan efeknya sangat fatal, yaitu kematian.
Oleh Ignatavicius dan Workman (2010) menyatakan bahwa pada saat
oksigenasi dan perfusi mengalami gangguan, pasien akan terancam
kematian.1 Gangguan terhadap oksigenasi dan perfusi merupakan suatu
Ignatavicius, D.D. & Workman, L. Medical Surgical Nursing: Patient- Centered
Collaborative Care. Vol 1. St. Louis Missouri. Saunders Elsevier. 2010.
1

Bab 1 --- Konsep Penyakit Jantung Koroner

1

ancaman, bisa saja dialami oleh setiap orang apabila tidak berperilaku
hidup sehat melalui pencegahan PJK tersebut.

Y

Penyakit Jantung Koroner (PJK) merupakan ketidaksanggupan
jantung akut maupun kronik, yang timbul karena kekurangan suplai
darah pada miokardium sehubungan dengan proses penyakit pada
sistem nadi koroner. Pada saat arteri yang mensuplai miokardium
mengalami gangguan, jantung tidak mampu untuk memompa sejumlah
darah secara efektif untuk memenuhi perfusi darah ke organ vital dan
jaringan perifer secara adekuat.

M

M

Penyakit jantung koroner termasuk ke dalam kelompok penyakit
kardiovaskular, di mana penyakit kardiovaskular merupakan penyebab
utama kematian di negara dengan pendapatan rendah dan menengah
seperti Indonesia. Selain pendapatan rendah atau menengah, juga
disebabkan pengaruh pendidikan akan hidup sehat tidak menjadi suatu
perhatian utama untuk setiap orang. Pendidikan akan pemahaman
terhadap penyebab PJK misalnya; merokok, diabetes, tekanan darah
tinggi, makanan yang berkadar kolesterol tinggi tidak begitu dipahami
akibatnya, sehingga membuat banyak masyarakat Indonesia terkena
serangan jantung tersebut.

U

Menurut World Health Organization (WHO) (2013) kematian
akibat penyakit kardiovaskular mencapai 17,1 juta orang per tahun.
Penyakit kardiovaskular di antaranya penyakit jantung koroner dan
stroke menjadi urutan pertama dalam daftar penyakit kronis di dunia.
Di Indonesia sendiri prevalensi penyakit jantung koroner berdasarkan
wawancara terdiagnosis dokter sebesar 0,5% sedangkan berdasarkan
terdiagnosis atau gejala sebesar 1,5%. Hasil temuan ini, harus menjadi
perhatian stakeholder kesehatan bagaimana penekanan terhadap PJK
dapat dilakukan terhadap masyarakat Indonesia.2

D

Bahkan, Mozaffarian (2015) merilis; Penyakit Jantung Koroner
(PJK) menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia. Berdasarkan laporan
World Health Statistic 2008, tercatat 17,3 juta orang meninggal di dunia
atau setara dengan 30 persen kematian di seluruh dunia disebabkan
oleh PJK. Pada tahun 2011, di negara-negara Asia dan Pasifik telah
2
World Health Organization (WHO), A Global Brief on Hypertension Silent Killer,
Global Public Health Crisis, 2013.
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terjadi 17.050 kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung, 7.825
kematian karena PJK, dan 2.476 kematian karena infark miokard.3

Y

Jantung merupakan salah satu organ tubuh yang memiliki fungsi
sangat penting terutama untuk manusia. Salah satu fungsi jantung yaitu
memompa dan mengalirkan darah yang berisikan oksigen dan nutrisi
dari jantung ke seluruh tubuh. Seiring dengan bertambahnya usia
seseorang, pola makan salah, gaya hidup tidak sehat, kurangnya aktivitas
akan dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Hal itu akan
sangat berpengaruh terhadap kemampuan fungsi jantung. Kemampuan
fungsi jantung akan terus-menerus menurun yang kemudian dapat
menimbulkan penyakit jantung koroner.

M

B. Definisi Penyakit Jantung Koroner
Sebagai langkah awal untuk memahami PJK dan mengetahui berbagai
faktor penyebabnya, serta pencegahannya, akan dikemukakan berbagai
pendapat pakar kesehatan PJK, yang dapat dijadikan sebagai acuan
dalam berperilaku hidup sehat terhadap pencegahan PJK. Dari berbagai
pendapat pakar atau ahli terhadap PJK yaitu sebagai berikut:

U

M

Penyakit Jantung Koroner (PJK) adalah penyakit penyempitan
pembuluh darah arteri koronaria yang memberi pasokan nutrisi dan
oksigen ke otot-otot jantung, terutama ventrikel kiri yang memompa
darah ke seluruh tubuh. Penyempitan dan penyumbatan menyebabkan
terhentinya aliran darah ke otot jantung sehingga dalam kondisi lebih
parah, jantung tidak dapat lagi memompa darah ke seluruh tubuh.
Sehingga sistem kontrol irama jantung akan terganggu dan selanjutnya
bisa meyebabkan kematian.4

D

Penyakit Jantung Koroner (PJK) merupakan suatu kelainan yang
disebabkan oleh penyempitan atau penghambatan pembuluh arteri yang
mengalirkan darah ke otot jantung. Jantung diberi oksigen dalam darah
melalui arteri-arteri koroner utama yang bercabang menjadi sebuah
jaringan pembuluh lebih kecil yang efisien.5
3
Mozaffarian D, et. al., Heart Disease and Stroke Statistics Update from The
American Heart Association, AHA Journal, 2015.
4
Soekidjo Notoatmodjo, Kesehatan Masyarakat, Ilmu dan Seni, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2007), hlm. 297-298.
5
Soeharto Iman, Pencegahan dan Penyembuhan Penyakit Jantung Koroner Panduan
Bagi Masyarakat Umum, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 13.
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Penyakit Jantung Koroner (PJK) adalah suatu keadaan di mana
terjadi penyempitan, penyumbatan, atau kelainan pembuluh darah
koroner. Penyempitan atau penyumbatan ini dapat menghentikan
aliran darah ke otot jantung yang sering ditandai dengan rasa nyeri.
Kondisi lebih parah kemampuan jantung memompa darah akan hilang,
sehingga sistem kontrol irama jantung akan terganggu dan selanjutnya
bisa menyebabkan kematian.6

M

Y

Penyakit Jantung Koroner (PJK) adalah gangguan yang terjadi pada
jantung akibat suplai darah ke jantung yang melalui arteri koroner
terhambat. Kondisi ini terjadi karena arteri koroner (pembuluh darah
di jantung yang berfungsi menyuplai makanan dan oksigen bagi sel-sel
jantung) tersumbat atau mengalami penyempitan karena endapan lemak
yang menumpuk di dinding arteri (disebut juga dengan plak). Proses
penumpukan lemak di pembuluh arteri ini disebut aterosklerosis dan
bisa terjadi di pembuluh arteri lainnya, tidak hanya pada arteri koroner.
Arteri koroner adalah pembuluh darah di jantung yang berfungsi
menyuplai makanan bagi sel-sel jantung.7

D

U

M

Penyakit Jantung Koroner (PJK) adalah penyakit jantung yang
terutama disebabkan karena penyempitan arteri koroner. Peningkatan kadar kolesterol dalam darah menjadi faktor risiko penting pada
penyakit jantung koroner. Kelebihan tersebut bereaksi dengan zat-zat
lain dan mengendap di dalam pembuluh darah arteri, yang menyebabkan
penyempitan, pengerasan disebut aterosklerosis.8

Soeharto Iman, Ibid., hlm. 13.
David Christopher, Seri Kesehatan: Bimbingan Dokter pada Penyakit Jantung
Koroner, (Jakarta: Dian Rakyat, 2003), hlm. 45.
8
Soeharto Iman, Serangan Jantung dan Stroke Hubungannya dengan Lemak dan
Kolesterol, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).
6
7
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Y
M

Gambar 1.1 Aspek Anatomi Tubuh Pembuluh Darah Koroner
(sumber: http://dokterpost.com/anatomi-pembuluh-darah-koroner-jantung)9

M

Dari berbagai pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa Penyakit
Jantung Koroner (PJK) merupakan suatu penyakit yang terjadi akibat
dari penyempitan arteri koroner, adanya peningkatan kolesterol dalam
darah. Gambar 1.1 di atas merupakan gambar anatomi tubuh sebagai
pembuluh darah koroner dan semuanya menjadi sasaran dari kolesterol
dalam darah yang bermuara ke jantung.

U

C. Faktor Risiko Penyakit Jantung Koroner

D

Dalam hal faktor risiko penyakit jantung koroner oleh P2PTM
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa
faktor risiko penyakit jantung koroner, ada yang risikonya tidak dapat
diubah, seperti; umur, jenis kelamin, keturunan, atau ras. Sedangkan
risiko yang dapat diubah seperti; merokok, dislipidemia, hipertensi,
dan diabetes melitus.10

http://dokterpost.com/anatomi-pembuluh-darah-koroner-jantung. Diakses
tanggal 08 Maret 2020.
10
https://www.p2ptm.kemenkes.go.id. Faktor Risiko Penyakit Jantung Koroner.
Diakses tanggal 10 Maret 2020.
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Pakar kesehatan, yaitu Soekidjo Notoatmodjo mengemukakan pada
prinsipnya, penyakit kardiovaskular disebabkan oleh 2 faktor utama,
yaitu:11
1.

Arterosklerosis

2.

Trombosis

M

Y

Arterosklerosis atau pengerasan dinding pembuluh darah adalah
penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah nadi jantung oleh
plak (arteroma). Sebenarnya pembentukan arteroma merupakan
proses normal yang terjadi pada setiap manusia. Tetapi dengan
bertambahnya usia, respons terhadap stres, baik mekanis, kimiawi,
CO, racun rokok maupun kolesterol teroksidasi, menyebabkan luka
goresan pada arteroma tersebut. Luka goresan ini menjadi tempat
menumpuknya lemak, kalsium, dan jaringan ikat. Pada mulanya
hanya terbentuk endapan lemak, tetapi prosesnya yang bertahuntahun mengakibatkan endapan tersebut menjadi keras yang disebut
aterosklerosis. Penyumbatan dan penyempitan ini menyebabkan
dinding pembuluh darah menjadi tidak elastis, makin lama akan
menimbulkan gangguan tekanan darah tinggi (hipertensi).

U

M

Endapan lemak dan pengerasan pembuluh darah menyebabkan
aliran darah terganggu dan makin lama berakibat robeknya dinding
pembuluh darah. Berkumpulnya gumpalan darah di bagian robek
tersebut yang kemudian bersatu dengan keping-keping darah
menjadi trombus. Trombosis ini menyebabkan sumbatan di dalam
pembuluh darah. Bila trombosis ini terjadi pada pembuluh darah
jantung dapat menyebabkan serangan jantung mendadak dan bila
sumbatan terjadi pada pembuluh darah otak menyebabkan stroke.

D

Penyebab PJK terdiri dari beberapa faktor dan dinamakan faktor
risiko. Faktor risiko merupakan faktor-faktor yang keberadaannya
berkedudukan sebelum terjadinya penyakit. Secara garis besar faktor
risiko PJK dapat dibagi dua, yaitu faktor risiko yang dapat diubah
(modifiable) dan faktor risiko yang tidak dapat diubah (nonmodifiable).12

Soekidjo Notoatmodjo, Op. Cit., hlm. 298.
Bustan, Epidemiologi Penyakit Tidak Menular, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
hlm. 43.
11
12
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Faktor risiko dapat berupa semua faktor penyebab (etiologi)
ditambah dengan faktor epidemiologis yang berhubungan secara
independen dengan penyakit. Faktor-faktor utama penyebab serangan
jantung yaitu perokok berat, hipertensi dan kolesterol. Faktor
pendukung lain meliputi obesitas, diabetes, kurang olahraga, genetik,
stres, pil kontrasepsi oral dan gout.13

Y

Faktor risiko seperti umur, keturunan, jenis kelamin, anatomi
pembuluh koroner dan faktor metabolisme adalah faktor-faktor alamiah
yang sudah tidak dapat diubah. Namun ada berbagai faktor risiko yang
justru dapat diubah atau diperbaiki. Sangat jarang orang menyadari
bahwa faktor risiko PJK bisa lahir dari kebiasaan hidup sehari-hari yang
buruk misalnya pola konsumsi lemak yang berlebih, perilaku merokok,
kurang olahraga, atau pengelolaan stres yang buruk.14

U

M

M

Penelitian tentang faktor risiko penyakit jantung koroner dimulai
pada tahun 1948 di Kota Frammingham, yang dikenal dengan
“Framingham Heart Study”, subjeknya adalah penduduk yang berusia
30-62 tahun sebanyak lima ribu orang lebih. Para ilmuwan mencatat
jenis kelamin, usia, beberapa parameter kimiawi darah, tekanan darah,
dan kebiasaan hidup penduduk Framingham yang diperiksa secara
rutin setiap 2 tahun. Tahun 1960-an, diketahuilah bahwa beberapa
karakteristik pribadi, kondisi kesehatan, dan kebiasaan hidup subjek
penelitian merupakan faktor-faktor risiko kardiovaskular, istilah
yang diungkapkan William Kannel sebagai kepala peneliti. Faktor
risiko tersebut meliputi usia lanjut, jenis kelamin, riwayat penyakit,
hiperkolesterol, hipertensi, diabetes mellitus, dan kebiasaan merokok.15

D

Ras atau etnis sering dihubungkan dengan kejadian penyakit
jantung koroner. Etnis Minangkabau diduga memiliki risiko tinggi
untuk terkena penyakit jantung koroner, hal ini karena kebiasaan etnis
Minangkabau dalam mengonsumsi sari kelapa atau santan. Sari kelapa
atau santan mengandung lemak total atau lemak jenuh yang cukup
tinggi, sehingga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner.
Namun penelitian membuktikan hal lain, bahwa konsumsi lemak total

Huon H, Lecture Notes Cardiology edisi 4, (Jakarta: Erlangga Medical Series,
2002), hlm. 34
14
Anies, Penyakit Akibat Kerja, (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2005), hlm. 55.
15
Yahya AF, Menaklukkan Pembunuh No 1: Mencegah dan Mengatasi Penyakit Jantung
Koroner Secara Tepat dan Cepat, (Bandung: Qanita, 2010), hlm. 56.
13
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atau lemak jenuh dari sari kelapa bukanlah faktor risiko terjadinya
penyakit jantung, tapi asupan makanan hewani, protein total, makanan
yang mengandung kolesterol dan kurangnya karbohidrat nabati menjadi
faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner.16
Selain di atas, berbagai referensi telah mengungkapkan faktor risiko
PJK, antara lain:
1.

Faktor Usia

M

Y

Usia berpengaruh pada risiko terkena penyakit kardiovaskular,
karena usia menyebabkan perubahan di dalam jantung dan
pembuluh darah. Pada usia lansia biasanya orang menjadi kurang
aktif, berat badan meningkat. Pengaruh gaya hidup yang kurang
gerak, merokok, dan makanan yang kurang nutrisi mempercepat
kerusakan jantung dan sirkulasi darah dan kadar kolesterol. Tekanan
darah meningkat sesuai usia, karena arteri secara perlahan-lahan
kehilangan keelastisannya.

U

M

Usia membawa perubahan yang tidak terkendalikan pada tubuh
manusia termasuk sistem kardiosvaskular, seperti meningkatkan
PJK. Perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh usia juga
dipengaruhi masalah genetik serta diperberat oleh berkurangnya
aktivitas fisik, dan berbagai penyakit degeneratif seperti DM,
hipertensi yang tidak terkendali, dan kebiasaan merokok (Soeharto,
I, 2004). 17 Survei Waspadji (2003), memperlihatkan bahwa
penderita penyakit jantung koroner banyak diderita pada usia
antara 50-59 tahun. Pada usia 30-39 tahun telah dijumpai penderita
penyakit jantung koroner. Pada umur tersebut telah terjadi
komplikasi plak-plak dalam pembuluh darah dan dapat mengalami
perkapuran. Plak-plak ini terus meningkat dengan bertambahnya
umur.18

D

Menurut Anwar TB (2004), risiko penyakit jantung koroner pada
penurunan kadar kolesterol pada usia tua sangat bermanfaat. Hal

16
Lipoeto NI, Agus Z, Oenzil F, Wahlqvist M, Wattanapenpaiboon N, Dietaryintake
and the risk of coronary heart disease among the coconut-consuming Minangkabau
in West Sumatra, Indonesia, Asia Pacific Journal of Clinicalnutrition, 2004;13(4):37784. Epub 2004/11/26.
17
Soeharto I, Penyakit Jantung Koroner dan Serangan Jantung, Pencegahan,
Penyembuhan, Rehabilitasi, Edisi Kedua, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).
18
Waspadji S, Pengkajian Status Gizi, (Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 2003).
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tersebut dibuktikan dengan penurunan kadar kolesterol total 1
persen pada penderita, maka terjadi penurunan 2 persen serangan
jantung sehingga bila kadar kolesterol dapat diturunkan 15 persen
maka risiko penyakit jantung koroner akan berkurang 30 persen.19
2.

Jenis Kelamin

3.

Suku atau Ras

M

Y

Laki-laki mengalami sindrom koroner akut lebih banyak daripada
perempuan (setelah menopause, insidennya meningkat pada
perempuan). Hal ini dikarenakan kadar kolesterol perempuan
sebelum menopause (45-60 tahun) lebih rendah daripada lakilaki dengan umur yang sama. Setelah menopause kadar kolesterol
perempuan biasanya akan meningkat menjadi lebih tinggi daripada
laki-laki. Hal tersebut terjadi karena pada perempuan menopause
mengalami penurunan produksi hormon estrogen di mana fungsi
hormon estrogen dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah
(Anwar TB, 2004).20

U

M

Pada kelompok masyarakat kulit putih maupun kulit berwarna,
laki-laki mendominasi kematian akibat penyakit jantung koroner,
tetapi lebih nyata pada kulit putih dan lebih sering ditemukan pada
usia muda daripada usia lebih tua. Onset penyakit jantung koroner
pada wanita kulit putih umumnya 10 tahun lebih lambat dibanding
pria, dan pada wanita kulit berwarna lebih lambat sekitar 7 (tujuh)
tahun. Insidensi kematian dini akibat penyakit jantung koroner
pada orang Asia yang tinggal di Inggris lebih tinggi dibandingkan
dengan populasi lokal dan juga angka yang rendah pada ras AfroKaribia (Supriyono M, 2008).21

4.

Pekerjaan

D

Pekerjaan adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa
untuk dijual kepada orang lain guna memperoleh uang sebagai
pendapatan bagi seseorang sesuai dengan nilai sosial yang berlaku.
Menurut MacCarthy (2002) karakteristik pekerjaan adalah ciri-

19
Anwar TB, Faktor Risiko Penyakit Jantung Koroner, (Medan: Fakultas Kedokteran
Universitas Sumatra Utara, 2004).
20
Anwar TB, Ibid.
21
Supriyono M, ‘Faktor-Faktor Risiko yang Berpengaruh Terhadap Kejadian
Penyakit Jantung Koroner Pada Kelompok Usia < 45 Tahun’, Tesis. (Semarang: Fakultas
Kedokteran Universitas Diponegoro, 2008).

Bab 1 --- Konsep Penyakit Jantung Koroner

9

ciri dari lingkungan pekerjaan yang meliputi lingkungan fisik dan
sosial. Lingkungan fisik meliputi suasana kerja dilihat dari faktor
fisik seperti keadaan suhu, cuaca, dan temperatur lokasi pekerjaan.
Sedangkan lingkungan sosial meliputi sosial budaya di lingkungan
pekerjaan.22

5.

Pendapatan

M

Y

Kondisi kerja yang buruk berpotensi menyebabkan pekerja mudah
sakit, mudah stres, sulit berkonsentrasi sehingga menyebabkan
produktivitas pekerjaan menurun. Lingkungan kerja yang buruk
seperti panas, berisik, sirkulasi udara kurang, lingkungan kerja yang
kurang bersih, membuat pekerja mudah terserang penyakit dan
stres. Kesehatan kerja merupakan masalah setiap individu karena
bekerja dibutuhkan semua orang sebagai sumber pendapatan untuk
memenuhi kebutuhan hidup. Sejak lama diketahui bahwa bekerja
dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau penyakit. Sebaliknya
kesehatan dapat mengganggu pekerjaan (MacCarthy, 2002).23

U

M

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari
pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak
yang masih bingung dalam penggunaan istilah pendapatan. Hal ini
disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan dapat
juga diartikan sebagai income. Menurut Ikatan Akuntansi Keuangan
(2004), kata “income” diartikan sebagai penghasilan dan kata revenue
sebagai pendapatan, penghasilan (income) meliputi baik pendapatan
(revenue) maupun keuntungan (gain).24

D

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas
perusahaan yang dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti
penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti, dan sewa.
Definisi tersebut memberikan pengertian yang berbeda di mana
income memberikan pengertian pendapatan yang lebih luas, income
meliputi pendapatan yang berasal dari kegiatan operasi normal

22
MacCarthy, An Application of the Analytic Hierarchy Process to International
Location Decisions Making. Operation Management Groups, School of Mechanicals,
Materials, Manufacturing Engineering and Management, (University of
Nottingham, 2002).
23
MacCarthy, Ibid.
24
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Dasar-dasar Manajemen Keuangan.
(Yogyakarta: Salemba Empat, 2004).
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perusahaan maupun yang berasal dari luar operasi normalnya.
Sedangkan revenue merupakan penghasil dari penjualan produk,
barang dagangan, jasa, dan perolehan dari setiap transaksi yang
terjadi.

M

Y

Pengertian pendapatan dikemukakan oleh Dycman (2002) bahwa
pendapatan adalah “arus masuk atau peningkatan lainnya atas
aktiva sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi
dari keduanya) selama satu periode dari pengiriman atau produksi
barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi
utama atau sentral entitas yang sedang berlangsung”. Sumber dan
jenis pendapatan merupakan suatu unsur yang perlu mendapat
perhatian penting sebelum membahas masalah pengakuan dan
pengukuran pendapatan lebih lanjut. Kesalahan dalam menentukan
sumber dan jenis pendapatan yang kurang tepat dapat memengaruhi
besarnya pendapatan yang akan diperoleh dan berhubungan erat
dengan masalah pengukuran pendapatan tersebut.25

6.

M

Pengukuran pendapatan dalam penelitian ini akan dilihat dari
nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu UMP Aceh. Dewan
Pengupahan Aceh (2015) menetapkan bahwa nilai UMP Aceh pada
tahun 2015 yaitu Rp1.900.000 dan akan ditingkatkan pada tahun
2016 menjadi Rp2.118.500.
Isolasi Sosial

D

U

Isolasi sosial sangat memengaruhi tingkat kematian pada PJK, hal
ini telah diamati pada jaringan dukungan sosial yang ada. Hal ini
terlihat lebih konsisten terjadi pada pria dibandingkan pada wanita.
Data tentang pengaruh hubungan sosial pada tingkat kematian
secara keseluruhan karena PJK telah dikonfirmasi dengan suatu
metaanalisis terbaru. Asosiasi ini lebih kurang ditandai sesuai
dengan pengukuran hubungan sosial. Hasil penelitian terlihat
odds-ratio lebih tinggi pada pengukuran yang integrasi sosial lebih
kompleks daripada pengukuran biner (hidup sendiri dibandingkan
pengaturan lainnya). Beberapa mekanisme pengukuran yang
melibatkan dukungan instrumental (uang dan bantuan lainnya),
dukungan emosional, dorongan untuk mengakses perawatan, dan

Dycman, dkk., Akuntansi Intermediate, edisi Kesepuluh, Jilid I, Terjemahan Emil
Salim, (Jakarta: Erlangga, 2002).
25
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pencegahan medis. Jaringan sosial, jumlah kontak sosial, teman,
anggota keluarga, rekan kerja, atau tetangga seorang individu, dan
dukungan sosial yang mereka dapat, diketahui dapat memberikan
dua dampak yaitu materi dan dampak psikososial, ini karena
dukungan yang mereka terima tidak hanya melibatkan dukungan
komunikasi dan emosional, tetapi juga bantuan materi atau
keuangan (Lang T., et. al., 2012).26
7.

Pendidikan

M

Y

Beberapa studi lingkungan telah dilakukan di wilayah Paris.
Menunjukkan tingginya tingkat hipertensi pada zona dengan ratarata tingkat pendidikan yang rendah. Kelompok masyarakat yang
mempunyai tingkat pendidikan lebih rendah mempunyai faktor
risiko PJK yang lebih tinggi.27

8.

M

Hasil penelitian membuktikan bahwa orang dengan tingkat
pengetahuan rendah memiliki risiko dua sampai empat kali lebih
besar risiko terkena penyakit jantung koroner jika dibanding dengan
orang dengan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Andresdottir
MB, (2002) dalam laporan penelitiannya menunjukkan bahwa
orang dengan tingkat pendidikan yang rendah mempunyai risiko
sebesar 1,86 kali berisiko penyakit jantung koroner (PJK) jika
dibandingkan dengan orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi
(OR=1,86; 95% CI 1,63-2,14).28
Lingkungan Geografis

D

U

Kasus PJK yang menyebabkan kematian atau rawat inap, dan
fluktuasi jangka pendek dan jangka panjang terkait dengan faktor
lingkungan geografis, tidak hanya terkait dengan partikel di udara
atau polusi udara, tetapi terkait juga dengan kondisi ozon, jumlah
karbonmonoksida, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida di udara.
Namun, distribusi populasi yang berkaitan dengan polusi tidak

Lang T. dkk., Social determinants of cardiovascular diseases, (Public Health
Reviews, 33(2), 601-622. 2012).
27
Chandola T., Social inequality in coronary heart disease: a comparison of
occupational clasifications, Sosial Science&Medice, 1998; 47:525-33.
28
Andresdottir MB, Sigurdsson G, Sigvaldason H, Gudnason V. Fifteen
percent of myocardial infarctions and coronary revascularizations explained by
family history unrelated to conventional risk factors. The Reykjavik Cohort Study.
European Heart Journal, 2002;23(21):1655-63. Epub 2002/10/26.
26

12

Lifestyle of Determinant Penderita Penyakit Jantung Koroner

merata. Tetapi biasanya daerah yang tingkat polusinya tinggi, sering
didiami oleh orang dengan status sosial ekonomi rendah (SES),
populasi masyarakat yang seperti ini lebih cenderung terkena polusi
dan tingkat kerentanan PJK akan semakin tinggi.

M

Y

Sebuah studi kohort di Kanada menegaskan bahwa paparan polusi
lingkungan dan polusi lalu lintas menjelaskan, setidaknya sebagian
dari gradien sosial dalam kesehatan yang telah diamati memiliki
keterkaitan yang sangat besar dan berpengaruh besar terhadap
risiko kemungkinan PJK. Tingkat kualitas isolasi dan suhu di dalam
rumah tampaknya memainkan peran utama, terhadap munculnya
risiko PJK. Sebuah penelitian di Inggris menunjukkan bahwa ruang
hijau juga memiliki efek yang menguntungkan. Ketimpangan
gradien berkurang dengan adanya ruang hijau, bahkan setelah
stratifikasi berdasarkan tingkat daerah ini, menjadi berkurang.
Meskipun, dalam kebanyakan studi, batas administrasi yang
digunakan untuk alasan kelayakan sama, namun tingkat geografis
yang sesuai untuk mekanisme potensial dan masalah kesehatan
yang berbeda tidak sama.

D

U

M

Review sistematis dari 131 artikel yang diterbitkan sejak tahun
2006, hanya empat studi longitudinal yang ditemukan. Karakteristik
lingkungan yang ditemukan berhubungan secara koheren baik
obesitas atau hipertensi yaitu zona geografis sosial ekonomi rendah
dan tingkat perencanaan kota yang rendah, daerah yang kepadatan
persimpangan jalan, ketersediaan layanan, kepadatan pemukiman
penduduk rendah, tinggi tingkat polusi suara, sedikit akses ke
supermarket dan kepadatan toko-toko lokal tinggi serta kohesi
sosial rendah. Menurut ulasan ini, sangat sedikit investigasi yang
menghubungkan karakteristik lingkungan dengan tingkat faktor
risiko PJK (Lang T., 2012).29

D. Pencegahan Penyakit Jantung Koroner
Pencegahan merupakan salah satu upaya menurunkan angka kejadian
suatu penyakit. Upaya pencegahan penyakit jantung pada dasarnya
berdasarkan faktor risikonya. Secara umum faktor risiko penyakit
jantung berhubungan dengan faktor gizi, kebiasaan merokok, tingginya
29

Lang T., Ibid.
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stres, hipertensi yang tidak terkendali, dan kurang olahraga. Berdasarkan
hal itu, Yayasan Jantung Indonesia memperkenalkan apa yang disebut
Panca Usaha Kesehatan Jantung yang menganjurkan pola hidup “sehat”
berupa:30
‘S’eimbang gizi
‘E’nyahkan rokok
‘H’indari stres

Y

‘A’wasi tekanan darah secara teratur
‘T’eratur olahraga

M

Pencegahan penyakit jantung koroner meliputi atas pencegahan
primer dan pencegahan sekunder. Pencegahan primer bertujuan
untuk mencegah terjadinya proses patologis yang mendasari penyakit
jantung koroner, mencegah timbulnya aterosklerosis, dengan cara
memberantas faktor-faktor risiko, dan mencegah timbulnya hipertensi
dengan membatasi konsumsi garam. Pencegahan sekunder bertujuan
untuk mencegah timbulnya serangan ulang atau progresivitas penyakit
jantung koroner.

M

Menurut AA. Majid (2007), menyatakan pencegahan penyakit
kardiovaskular harus dimulai sejak umur 20 tahun. Riwayat keluarga
dengan penyakit jantung koroner, merokok, diet, dan aktivitas fisik
harus secara rutin dipantau. Tekanan darah, kadar kolesterol, kadar
gula darah (KGD puasa <110 mg/dL), dan indeks massa tubuh harus
diperiksa 2 tahun.31

D

U

Kegiatan-kegiatan yang perlu dijalankan untuk pencegahan primer,
antara lain adalah melakukan pendidikan dan penyuluhan kepada
masyarakat luas mengenai faktor-faktor risiko penyakit jantung koroner,
meningkatkan pembinaan pola hidup sehat, termasuk di dalamnya
kebersihan perorangan dan lingkungan, tidak merokok, memeriksakan
tekanan darah (<140/90 mmHg) secara teratur, makanan seimbang,
menjaga berat badan ideal, mengendalikan stres dan olahraga teratur,
meningkatkan konsumsi makanan yang bervariasi seperti buah, sayur,
sereal, roti, ikan, dan makanan rendah lemak, berjalan sepanjang 3
Bustan, Op. Cit. hlm. 24.
AA. Majid, Penyakit Jantung Koroner: Patofisiologi, Pencegahan, dan Pengobatan
Terkini, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Fisiologi di FK USU,
2007).
30
31
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km setiap hari atau melakukan aktivitas sedang selama 30 menit (AA.
Majid, 2007).32
Kegiatan-kegiatan yang perlu dijalankan untuk pencegahan
sekunder antara lain adalah penggunaan aspirin dan meneruskan
penanggulangan faktor risiko, menyebarluaskan informasi tentang
tanda-tanda serangan jantung, menyebarluaskan informasi faktor risiko
terjadinya penyakit jantung koroner (AA. Majid, 2007).33

Y

Menurut Ratna (2013) bahwa pencegahan penyakit jantung koroner
adalah dengan mengendalikan berat badan normal dan konsumsi serat
setiap hari.34
Selain pendapat di atas, beberapa pendapat dan pernyataan yang
berhubungan dengan pencegahan PJK, yaitu:

Mencegah PJK, ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti
mengamalkan pola makan yang sehat. Jauhilah makanan yang
mengandung lemak dan kolesterol tinggi, seperti junk food (makanan
tak sehat karena mengandung lemak dan gula berlebihan), jauhi
stres, hindarilah merokok, perbanyak aktivitas fisik, seperti
olahraga dan aktivitas lainnya.

2.

Sebaiknya sejak muda kita menghindari makanan-makanan
berlemak seperti lemak hewan. Lemak hewan ini sangatlah jenuh
dan sebaiknya digantikan dengan lemak tumbuhan yang tidak
berbahaya. Malahan lemak tumbuhan dapat menurunkan kadar
kolesterol dalam darah dan jika kita sering berolahraga dan tidak
memiliki tekanan darah tinggi, maka kemungkinan kita terkena
penyakit jantung koroner ini sangatlah kecil (Brittlate, 2007).35

U

M

M

1.

Usaha mengurangi risiko penyakit jantung dapat dilakukan melalui
beberapa langkah. Disarankan setiap hari melakukan olahraga
selama 30 menit. Lakukan aktivitas ini secara intensif agar
mendapatkan manfaat kesehatannya. Intensitas dalam olahraga
mengacu pada seberapa kuat kita mendorong diri sendiri melakukan
aktivitas. Tidak perlu terlalu memaksakan diri untuk mendapatkan

D

3.

AA. Majid, Ibid.
AA. Majid, Ibid.
34
Ratna, Penyakit- Penyakit Mematikan, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013).
35
Brittlate, Penyakit Jantung Koroner yang Mematikan, http://www.forum sains.
com/artikel/penyakit-jantung-koroner/2007.
32
33
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Y

manfaat kesehatan dari aktivitas fisik. Aktivitas fisik bisa berupa
aktivitas aerobik. Aktivitas aerobik mengacu pada aktivitas yang
meningkatkan denyut jantung yang konstan dengan jangka waktu
yang panjang. Aktivitas yang melibatkan gerakan massa otot
besar seperti berenang, berjalan, mendayung, bersepeda. Aktivitas
anaerobik mengacu pada latihan ketahanan dan dapat dilakukan
dengan menggunakan bobot atau berat badan. Saat melakukan
aktivitas anaerobik, sangat dianjurkan untuk beristirahat di antara
waktu latihan, aktivitas fisik harus dilakukan selama paling sedikit
30 menit setiap harinya. Aktivitas ini tidak termasuk periode
pemanasan dan pendinginan (WHO, 2010).

1.

Pencegahan Primordial

M

Menurut Brittlate (2007), upaya pencegahan terhadap PJK meliputi
4 tingkat upaya, yaitu: 36

U

M

Pencegahan ini ditujukan mencegah munculnya faktor predisposisi
terhadap PJK dalam suatu wilayah dimana belum tampak adanya
faktor yang menjadi risiko PJK. Tujuan dari primordial adalah
untuk menghindari terbentuknya pola hidup sosial ekonomi
kultural yang mendorong peningkatan risiko penyakit. Upaya
ini terutama ditujukan kepada masalah penyakit tidak menular.
Upaya primordial penyakit jantung koroner dapat berupa kebijakan
nasional nutrisi dalam sektor industri makanan, impor, ekspor
makanan, pencegahan hipertensi, promosi aktivitas fisik atau
olahraga, dan lain sebagainya.

2.

Pencegahan Primer

D

Pencegahan ini ditujukan kepada seseorang sebelum menderita
PJK. Dilakukan dengan pendekatan komunitas berupa penyuluhan
faktor-faktor risiko PJK terutama pada kelompok risiko tinggi.
Pencegahan primer ditujukan kepada pencegahan terhadap
berkembangnya proses arteriosklerosis secara dini, dengan
demikian sasarannya adalah kelompok usia muda.

3.

Pencegahan Sekunder

Upaya pencegahan PJK yang sudah pernah terjadi untuk berulang
atau menjadi lebih berat. Di sini diperlukan perubahan pola hidup
36
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(terhadap faktor-faktor yang dapat dikendalikan) dan kepatuhan
berobat bagi orang yang sudah menderita PJK. Pencegahan tingkat
kedua ini ditujukan untuk menurunkan mortalitas.
4.

Pencegahan tertier

M

Y

Pencegahan tertier merupakan upaya mencegah terjadinya kompli
kasi yang lebih berat atau kematian. Pencegahan dalam tingkat ini
dapat berupa rehabilitasi jantung. Program rehabilitasi jantung
memang terutama ditujukan kepada penderita PJK, atau pernah
serangan jantung atau pascaoperasi jantung, tetapi juga dapat untuk
meningkatkan fungsi jantung dan pencegahan sekunder juga untuk
pencegahan primer. Seringkali setelah terkena serangan jantung
seseorang merasa sudah lumpuh dan tidak boleh melakukan
pekerjaan, tetapi dengan mengikuti program rehabilitasi ini
diharapkan dapat kembali bekerja seperti biasa dan melakukan
aktivitas sehari-hari dan pencegahan ini membutuhkan pemantauan
yang cukup ketat.

D

U

M

Sedangkan berkaitan dengan upaya pencegahan PJK berbagai
kebijakan telah dilahirkan antara lain Permenkes Nomor 30 Tahun
2013 menetapkan pencantuman informasi kandungan gula, garam,
dan lemak serta pesan kesehatan untuk olahan pangan dan pangan siap
saji yang kemudian menjadi Permenkes Nomor 63 Tahun 2015. Pesan
kesehatan yang dimaksud adalah konsumsi gula lebih dari 50 gram,
natrium/garam lebih dari 2000 miligram (mg), atau lemak total lebih
dari 67 gram per orang per hari berisiko hipertensi, stroke, diabetes,
dan serangan jantung. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
(Posbindu–PTM) untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam
deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular dan JKN merupakan
kebijakan pemerintah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan
sebagai upaya menekan kejadian PJK.
Selain itu, faktor-faktor pencegah PJK, dapat disebutkan antara lain:37

1.

Kadar lipid dalam darah normal

Komposisi diet seimbang terdiri atas sumber berkarbohidrat 5060% dari total kalori, protein 10-15% dari total kalori dan lemak
tidak lebih dari 25%.
37

Soekidjo Notoatmodjo, Op. Cit., hlm. 307-309.
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2.

Kadar kolesterol normal
Contoh sumber makanannya, terutama kuning telor dan jeroan.
Sebaiknya konsumsi kolesterol dibatasi tidak lebih dari 300mg/
hari. Multiple Risk Intervention Trial (MRFIT), suatu penelitian
monumental menyimpulkan kolesterol total ideal 170-200mg%.

3.

Konsumsi serat setiap hari

4.

Y

Walau serat bukan termasuk zat gizi, tetapi banyak manfaatnya bagi
kesehatan. Menurut jenisnya, serat dibedakan atas serat yang larut
dan tidak larut dalam air. Kedua jenis serat ini bermanfaat dalam
menunjang pencegahan berbagai jenis penyakit, termasuk PJK.
Tekanan darah normal

5.

M

Hipertensi disebut juga sebagai Silent Killer karena tidak ditemukan
tanda-tanda fisik. Individu dengan tekanan darah >160/95
memiliki risiko 2-3 kali lebih tinggi untuk terkena penyakit jantung
dan 3 kali lebih tinggi untuk terkena stroke.
Kadar gula darah normal

6.

M

Untuk penderita DM (diabetes melitus), intake makanan haruslah
diatur. Karena bila tidak diatur maka glukosa darah akan meningkat
sedangkan metabolisme insulin tidak bekerja secara optimal dan
hal ini dapat menyebabkan gula darah tidak dapat diubah menjadi
energi dan tidak dapat digunakan oleh jaringan di dalam tubuh.
Berat badan noramal

D

U

Efek obesitas dimediasi melalui berbagai mekanisme, yaitu
hipertensi, total kolesterol, meningkatkan LDL, dan menurunkan
HDL. Obesitas berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT) >30,
sedangkan berat badan normal dengan menggunakan (IMT)
antara 20-25. Overweight >26 juga harus diwaspadai karena dapat
mengarah ke obesitas.

Para ahli gizi secara sederhana memberikan rekomendasi diet untuk
pencegah PJK, sebagai berikut:38
1.

Mempertahankan berat badan ideal, dengan mengatur pola makan,
mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang.

38
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Soekidjo Notoatmodjo, Ibid., hlm. 309.
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2.

Mengurangi konsumsi total lemak, misalnya: mengganti kebiasaan
minum susu tinggi lemak dengan susu rendah lemak, dan membatasi
memakan daging merah, menghindari jenis makanan yang kaya
kolesterol (otak, jeroan), menghindari makanan yang digoreng.

3.

Mengurangi konsumsi lemak.

E. Istilah-istilah Penting dalam Bab Ini

Y

Darah
Etnis
Hipertensi
Jantung
Karbohidrat
Kematian
Kimiawi
Lemak
Mekanis

M

Kolesterol

M

Kalori

Metabolisme
Obesitas
Oksigen

U

Otot

Penyakit
Stroke

D

F. Pertanyaan Diskusi
1.

Mengapa seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang
Penyakit Jantung Koroner? Berikan penjelasan Anda!

2.

Jelaskan definisi penyakit jantung koroner menurut 4 (empat)
orang ahli atau pakar PJK yang Anda ketahui!

3.

Apa saja faktor risiko penyakit jantung koroner? Jelaskan!

4.

Bagaimanakah pencegahan penyakit jantung koroner menurut para
pakar? Berikan penjelasan Anda!
Bab 1 --- Konsep Penyakit Jantung Koroner
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Y
M
M
U

D
[Halaman ini sengaja dikosongkan]

2

M

Y

EPIDEMIOLOGI

U

M

Tujuan Instruksional Khusus:
Setelah membaca bab ini Anda diharapkan mampu memahami dengan
baik tentang:
1. Pendahuluan.
2. Definisi Epidemiologi.
3. Penerapan Epidemiologi.
4. Manfaat Epidemiologi.
5. Istilah-Istilah Penting dalam Bab Ini.
6. Mampu menjawab soal-soal yang diberikan.

D

A. Pendahuluan

Epidemiologi di era globalisasi menjadi perhatian para ilmuwan
kesehatan dalam menemukan berbagai permasalahan kesehatan, yaitu
baik itu sumber atau penyebab terjadinya penyakit maupun upaya
pencegahan terhadap berbagai penyakit. Penelitian epidemiologi
pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bentuk dasar yakni penelitian
observasi atau pengamatan terhadap kejadian alami dalam masyarakat
untuk mencari hubungan sebab akibat terjadinya gangguan keadaan
normal dalam masyarakat tersebut, serta penelitian eksperimental yang
Bab 2 --- Epidemiologi
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merupakan penelitian yang didasarkan pada perlakuan tertentu terhadap
objek untuk dapat memperoleh jawaban tentang pengaruh perlakuan
tersebut terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini, populasi sasaran
ditentukan secara cermat setiap perubahan yang timbul merupakan
akibat dari perlakuan khusus oleh pihak peneliti.

Y

Epidemiologi sebagai ilmu berkembang dari waktu ke waktu.
Perkembangan itu dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu: (1)
tantangan zaman di mana terjadi perubahan masalah dan perubahan
pola penyakit, sewaktu jaman John Snow, epidemiologi mengarahkan
dirinya untuk masalah penyakit infeksi dan wabah.

M

M

Dewasa ini telah terjadi perubahan pola penyakit ke arah penyakit
tidak menular dan epidemiologi tidak hanya dihadapkan dengan
masalah penyakit semata tetapi juga hal-hal lain baik yang berkaitan
langsung atau tidak langsung dengan penyakit/kesehatan, serta
masalah nonkesehatan; (2) perkembangan ilmu pengetahuan lainnya.
Pengetahuan klinik kedokteran berkembang begitu pesat di samping
perkembangan ilmu-ilmu lainnya seperti biostatistik administrasi dan
ilmu perilaku (behavior science). Perkembangan ilmu ini meniupkan angin
segar untuk perkembangan epidemiologi.

U

Bentuk kegiatan epidemiologi sangat erat hubungannya dengan
deskriptif epidemiologi adalah dalam menilai derajat kesehatan dan
besar kecilnya masalah kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat
umum. Atas dasar tersebut epidemiologi telah menjadi perhatian bagi
ilmuwan kesehatan terutama dalam mengetahui dan mencegahnya serta
pengobatan suatu penyakit.

B. Definisi Epidemiologi

D

Jika ditinjau dari asal kata (Bahasa Yunani) Epidemiologi berarti Ilmu
yang mempelajari tentang penduduk {epi = pada/tentang, demos =
penduduk, logos = ilmu}. Sedangkan dalam pengertian modern pada
saat ini epidemiologi adalah: “Ilmu yang mempelajari tentang Frekuensi dan
Distribusi (Penyebaran) masalah kesehatan pada sekelompok orang/masyarakat
serta Determinannya (faktor-faktor yang memengaruhinya).1

1
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Y

Pada mulanya epidemiologi diartikan sebagai studi tentang epidemi.
Hal ini berarti epidemiologi hanya mempelajari penyakit-penyakit
menular saja, tetapi dalam perkembangan selanjutnya epidemiologi juga
mempelajari penyakit-penyakit noninfeksi, sehingga epidemiologi dapat
diartikan sebagai studi tentang penyebaran penyakit pada manusia di
dalam konteks lingkungannya. Mencakup juga studi tentang pola-pola
penyakit serta pencarian determinan-determinan penyakit tersebut.
Dapat disimpulkan bahwa epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari
penyakit tersebut.2

M

Menurut W.H. Welch, epidemiologi adalah suatu ilmu yang mem
pelajari timbulnya, penjalaran, dan pencegahan penyakit, terutama
penyakit infeksi menular. Sedangkan menurut W.H. Frost, epidemiologi
adalah suatu ilmu yang mempelajari timbulnya, distribusi dan jenis
penyakit pada manusia menurut waktu dan tempat.3

M

Epidemiologi adalah suatu cabang ilmu kesehatan untuk meng
analisis sifat dan penyebaran berbagai masalah kesehatan dalam
suatu penduduk tertentu serta mempelajari sebab timbulnya masalah
serta gangguan kesehatan tersebut untuk tujuan pencegahan maupun
penanggulangannya.4
Epidemiologi adalah studi distribusi dan faktor penentu derajat
kesehatan atau kejadian yang terkait dengan kesehatan (termasuk
penyakit), dan aplikasi dari studi ini untuk tujuan pengendalian
penyakit-penyakit dan permasalahan kesehatan lain.5

D

U

Epidemologi adalah metode investigasi yang digunakan untuk
mendeteksi penyebab atau sumber dari penyakit, sindrom, kondisi
atau risiko yang menyebabkan penyakit, cedera, cacat atau kematian
dalam populasi atau dalam suatu kelompok manusia. Epidemiologi
juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sifat, penyebab,

2
Soekidjo Notoatmodjo, Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2007), hlm. 18.
3
Dainur, Materi-materi Pokok Ilmu Kesehatan Masyarakat, (Jakarta: Widya Medika,
2013), hlm. 56.
4
Syafrudin, Ilmu Kesehatan Masyarakat, (Jakarta: Trans Info Media, 2015),
hlm. 24.
5
U.F. Achmadi, Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Rajawali Press,
2013), hlm. 155.
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pengendalian dan faktor-faktor yang memengaruhi frekuensi dan
distribusi penyakit, kecacatan dan kematian dalam populasi manusia.
Ilmu ini meliputi pemberian ciri pada distribusi status kesehatan,
penyakit, atau masalah kesehatan masyarakat lainnya berdasarkan usia,
jenis kelamin, ras, geografi, agama, pendidikan, pekerjaan, perilaku,
waktu, tempat, orang, dan sebagainya.6

Y

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dinyatakan epide
miologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang sifat, penyebab,
pengendalian dan faktor-faktor yang memengaruhi frekuensi dan
distribusi penyakit, kecacatan, dan kematian dalam populasi manusia.
Termasuk langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan penyakit
terhadap manusia juga menjadi kajian utama dalam konteks epidemiologi.

M

C. Penerapan Epidemiologi

Dalam bidang kesehatan, epidemiologi mempunyai peranan yang cukup
besar karena hasilnya dapat digunakan untuk:7
Mengadakan analisis perjalanan penyakit di masyarakat serta
perubahan-perubahan yang terjadi akibat intervensi alam atau
manusia.

2.

Mendeskripsikan pola penyakit pada berbagai kelompok masyarakat.

3.

Mendeskripsikan hubungan antara dinamika penduduk dengan
penyebaran penyakit.

M

1.

U

Dari kemampuan epidemiologi untuk mengetahui distribusi dan
faktor-faktor penyebab masalah kesehatan dan mengarahkan intervensi
yang diperlukan maka epidemiologi diharapkan mempunyai peranan
dalam bidang kesehatan masyarakat berupa:8
Mengidentifikasi berbagai faktor penyebab maupun faktor risiko
yang berhubungan dengan timbulnya penyakit dan masalah
kesehatan lainnya.

D

1.

2.

Menerangkan besarnya masalah dan gangguan kesehatan serta
penyebarannya dalam suatu penduduk tertentu.

T.C. Timmreck, Epidemiologi Suatu Pengantar Edisi Kedua, (Jakarta: EGC Medical
Book Store, 2004), hlm. 2.
7
Syafrudin, Op. Cit., hlm. 34.
8
Syafrudin, Ibid., hlm. 34-35.
6
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3.

Mengembangkan metodologi untuk menganalisis keadaan suatu
penyakit dalam upaya untuk mengatasi atau menanggulanginya.

4.

Mengarahkan intervensi yang diperlukan untuk menanggulangi
masalah yang perlu dipecahkan.

5.

Menyiapkan data dan informasi yang esensil untuk keperluan:
Perencanaan.

b.

Pelaksanaan program.

c.

Evaluasi berbagai kegiatan pelayanan kesehatan pada
masyarakat.

d.

Menentukan skala prioritas kegiatan tersebut.

Y

a.

M

Epidemiologi merupakan salah satu bagian dari pengetahuan
ilmu kesehatan masyarakat yang menekankan perhatiannya terhadap
keberadaan penyakit dan masalah kesehatan lainnya dalam masyarakat.
Epidemiologi menekankan upaya bagaimana distribusi penyakit dan
bagaimana berbagai faktor menjadi faktor penyebab penyakit tersebut.9

M

Epidemiologi dipakai untuk menentukan kebutuhan akan programprogram pengendalian penyakit, untuk mengembangkan program
pencegahan dan kegiatan perencanaan layanan kesehatan, serta untuk
menetapkan pola penyakit endemik, epidemik, dan pandemik.10

D

U

Peranan epidemiologi, khususnya dalam konteks program
Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah sebagai tool (alat) dan
sebagai metode atau pendekatan. Demikian pula pada pendekatan
pemecahan masalah tersebut selalu dikaitkan dengan masalah, di mana
atau dalam lingkungan bagaimana penyebaran masalah serta bilamana
masalah tersebut terjadi. Kegunaan lain dari epidemiologi khususnya
dalam program kesehatan adalah ukuran-ukuran epidemiologi seperti
prevalensi, point of prevalence, dan sebagainya dapat digunakan dalam
perhitungan-perhitungan: prevalensi, kasus baru, case fatality rate, dan
sebagainya.11
Peran epidemiologi sebagaimana disebutkan di atas dapat dilihat
melalui gambar 2.1 sebagai berikut.

Entjang, Ilmu Kesehatan Masyarakat, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 23.
T.C. Timmreck, Op. Cit. hlm. 4.
11
Azwar, Pengantar Epidemiologi, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1999), hlm. 32.
9

10
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Penelitian epidemiologi
dengan paradigma
ekoepidemiologi
(multilevel) dan
epidemiologi sepanjang
rakyat.

M

Peningkatan kesehatan
populasi dan distribusi
kesehatan yang adil
pada populasi.

Determinan
ekososial kesehatan
(level mikro, meso,
ekso, dan makro)
dan sepanjang
hayat.

Y

Sustainable
Development Goals
(SDGs).

Pembuatan dan
implementasi kebijakan
dan intervensi
kesehatan masyarakat.

Gambar 2.1 Peran Epidemiologi dalam Pencapaian SDGS, Peningkatan
Kesehatan, dan Distribusi Kesehatan yang Adil pada Populasi.

M

(sumber: http://theicph.com/id_ID/icph/peran-epidemiologi)12

D. Manfaat Epidemiologi

U

Dalam dunia kesehatan pengetahuan akan epidemiologi sangat
memberi manfaat untuk siapa saja dalam pengembangan pengetahuan
untuk mengetahui pola kesehatan dan penyakit serta berbagai faktor
penyebabnya. Suatu keunggulan dan manfaatnya yaitu akan memberi
pengetahuan lebih, tidak hanya memahami akan hal di atas akan tetapi
dalam aspek penyebaran dan penanggulangan suatu penyakit menjadi
sasaran dari pengetahuan pemahaman atas epidemiologi.

D

Berikut ini akan disebutkan tujuh epidemiologi dalam bidang
kesehatan masyarakat, yaitu:13
1.

Mempelajari riwayat penyakit

Ilmu epidemiologi bermanfaat untuk mempelajari tren penyakit
untuk memprediksi tren penyakit yang mungkin akan terjadi.

12
http://theicph.com/id_ID/icph/peran-epidemiologi. Diakses tanggal 08
Maret 2020.
13
T.C. Timmreck, Op. Cit., hlm. 5-6.
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Hasil penelitian epidemiologi tersebut dapat digunakan dalam
perencanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat.
2.

Diagnosis masyarakat
Epidemiologi memberikan gambaran penyakit, kondisi, cedera,
gangguan, ketidakmampuan, defek/cacat apa saja yang menyebabkan
kesakitan, masalah kesehatan, atau kematian di dalam suatu
komunitas atau wilayah.
Mengkaji risiko yang ada pada setiap individu karena mereka dapat
memengaruhi kelompok maupun populasi

Y

3.

4.

M

Epidemiologi memberikan manfaat dengan memberikan gambaran
faktor risiko, masalah, dan perilaku apa saja yang memengaruhi
suatu kelompok atau suatu populasi. Setiap kelompok dikaji dengan
melakukan pengkajian terhadap faktor risiko dan menggunakan
teknik pemeriksaan kesehatan, misalnya: risiko kesehatan,
pemeriksaan, skrining kesehatan, tes kesehatan, pengkajian
penyakit, dan sebagainya.
Pengkajian, evaluasi, dan penelitian

U

M

Epidemiologi memberikan manfaat dalam menilai sebaik apa
pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan dalam
mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan populasi atau
kelompok. Epidemiologi juga berguna untuk mengkaji keefektifan,
efisiensi, kualitas, kuantitas, akses, ketersediaan layanan untuk
mengobati, mengendalikan atau mencegah penyakit, cedera,
ketidakmampuan, atau kematian.

5.

Melengkapi gambaran klinis

D

Ilmu epidemiologi berguna dalam proses identifikasi dan diagnosis
untuk menetapkan bahwa suatu kondisi memang ada atau bahwa
seseorang memang menderita penyakit tertentu. Epidemiologi
juga berguna untuk menentukan hubungan sebab akibat, misalnya:
radang tenggorokan dapat menyebabkan demam rematik.

6.

Identifikasi sindrom

Dalam hal ini, ilmu epidemiologi membantu dalam menyusun dan
menetapkan kriteria untuk mendefinisikan sindrom, misalnya:
sindrom down, fetal alkohol, kematian mendadak pada bayi.
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7.

Menentukan penyebab dan sumber penyakit
Temuan epidemiologi memberikan manfaat untuk memungkinkan
dilakukannya pengendalian, pencegahan, dan pemusnahan penyebab
penyakit, kondisi, cedera, ketidakmampuan, dan kematian.

Apabila epidemiologi dapat dipahami dan diterapkan dengan baik,
akan diperoleh berbagai manfaat yang jika disederhanakan adalah
sebagai berikut:14
Membantu pekerjaan administrasi kesehatan

Y

1.

2.

M

Epidemiologi membantu pekerjaan dalam perencanaan (planning)
dari pelayanan kesehatan, pemantauan (monitoring), dan penilaian
(evaluation) suatu upaya kesehatan. Data yang diperoleh dari
pekerjaan epidemiologi akan dapat dimanfaatkan untuk melihat
apakah upaya yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tidak
(pemantauan) dan ataukah tujuan yang ditetapkan telah tercapai
atau tidak (penilaian).
Dapat menerangkan penyebab suatu masalah kesehatan

3.

M

Dengan diketahuinya penyebab suatu masalah kesehatan, maka
dapat disusun langkah-langkah penanggulangan selanjutnya, baik
yang bersifat pencegahan ataupun yang bersifat pengobatan.
Dapat menerangkan perkembangan alamiah suatu penyakit

U

Salah satu masalah kesehatan yang sangat penting adalah tentang
penyakit. Dengan menggunakan metode epidemiologi dapatlah
diterangkan Riwayat Alamiah Perkembangan Suatu Penyakit
(Natural History of Disease).

4.

Pengetahuan tentang perkembangan alamiah

D

Ini amat penting dalam menggambarkan perjalanan suatu penyakit.
Dengan pengetahuan tersebut dapat dilakukan berbagai upaya
untuk menghentikan perjalanan penyakit sedemikian rupa sehingga
penyakit tidak sampai berkelanjutan. Manfaat epidemiologi dalam
menerangkan perkembangan alamiah suatu penyakit adalah
melalui pemanfaatan keterangan tentang frekuensi dan penyebaran
penyakit terutama penyebaran penyakit menurut waktu. Dengan
diketahuinya waktu muncul dan berakhirnya suatu penyakit, maka
dapatlah diperkirakan perkembangan penyakit tersebut.
14
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Syafrudin, Op. Cit., hlm. 33.
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5.

Dapat menerangkan keadaan suatu masalah kesehatan
Karena epidemiologi mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran
masalah kesehatan, maka akan diperoleh keterangan tentang
keadaan masalah kesehatan tersebut. Keadaan yang dimaksud
di sini merupakan perpaduan dari keterangan menurut ciri-ciri
manusia, tempat, dan waktu.

Y

Sementara kegunaan dari epidemiologi tersebut adalah sebagai
berikut:15
Menggambarkan status kesehatan penduduk.

2.

Mempelajari riwayat alamiah penyakit atau masalah kesehatan.

3.

Mempelajari penyebab atau faktor risiko suatu penyakit atau
masalah kesehatan.

4.

Mengevaluasi suatu dampak perlakuan baik berupa suatu uji coba
di klinik maupun suatu uji coba di lapangan atau suatu program
intervensi.

5.

Mengembangkan sistem pengendalian dan pemberantasan setiap
penyakit.

M

M

1.

E. Istilah-Istilah Penting dalam Bab Ini
Agama
Analisis

U

Distribusi

Epidemiologi
Evaluasi

Frekuensi

D

Geografi
Ilmu

Infeksi
Klinis

Penyakit
Risiko
15

U.F. Achmadi, Ibid., hlm. 155.
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F. Pertanyaan Diskusi
Mengapa mengetahui akan epidemiologi sangat penting untuk
dipelajari? Berikan penjelasan Anda!

2.

Jelaskan definisi epidemiologi menurut 3 (tiga) pakar ahli yang
Anda ketahui!

3.

Berikan penjelasan Anda bagaimanakah penerapan epidemiologi
yang sering dilakukan oleh setiap orang?

4.

Menurut Anda apa saja manfaat epidemiologi? Sebutkan!

D

U

M

M

Y

1.

30
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3

M

Y

GAYA HIDUP
BERISIKO PJK

U

M

Tujuan Instruksional Khusus:
Setelah membaca bab ini Anda diharapkan mampu memahami dengan
baik tentang:
1. Pendahuluan.
2. Definisi Gaya Hidup.
3. Faktor yang Memengaruhi Gaya Hidup.
4. Gaya Hidup Berisiko Penderita Jantung Koroner.
5. Istilah-Istilah Penting dalam Bab Ini.
6. Mampu menjawab soal-soal yang diberikan.

D

A. Pendahuluan

Secara umum gaya hidup setiap orang akan selalu dipengaruhi oleh
berbagai perkembangan eksternal atau dari luar diri orang yang
bersangkutan. Perkembangan tersebut bisa saja menjadi suatu tekanan,
apabila seseorang tidak mampu mengendalikannya. Gaya hidup yang
dimaksud dalam bab ini adalah berhubungan dengan pola dan perilaku
hidup sehat dalam hubungannya dengan PJK.
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Gaya hidup selalu mengalami perubahan seiring perkembangan
zaman. Gaya hidup saat ini telah menjadi suatu identitas individu
maupun kelompok. Sudah terjadi di seluruh bangsa tak terkecuali
Indonesia. Gaya hidup suatu bagian mengikuti akan tren perubahan
yang terjadi. Dan ini, bagi orang yang terpengaruhi akan gaya tersebut
akan menjadi beban bagi dirinya sendiri.

M

Y

Faktor pendukung gaya hidup ialah teknologi. Dengan adanya
teknologi yang berkembang saat ini masyarakat Indonesia dengan
mudahnya mendapatkan barang yang ingin dibeli, produk-produk
tersebut dapat diakses melalui internet, TV, koran, maupun tabloid.
Perubahan tersebut juga dipicu dengan budaya konsumtif di kalangan
remaja, seseorang yang konsumtif tidak memikirkan efek dan
konsekuensi yang timbul ketika mereka mengambil keputusan untuk
membeli barang tersebut.

M

Seseorang membeli bukan karena kebutuhan namun karena
untuk kesenangan sendiri, sehingga menyebabkan seseorang boros
yang dikenal dengan istilah perilaku konsumtif atau konsumerisme.
Konsumerisme menunjukkan identitas diri, konsumerisme merupakan
aktivitas sosial untuk diri sendiri (memutuskan membeli atau tidak)
atau sebagai kompetisi pada teman anggota masyarakat (sebagai simbol
status, gengsi, dan image manusia modern tidak ketinggalan zaman).
Para remaja telah mengenal gaya hidup modern atau modis, hal ini
dapat dilihat dari cara mereka membeli barang-barang bermerk yang
harganya mahal.

D

U

Kegiatan konsumtif cenderung dilakukan oleh remaja, karena masa
ini merupakan masa mencari identitas diri, sehingga remaja mudah
terpengaruh oleh sekelilingnya baik yang positif maupun yang negatif.
Hal ini cenderung terjadi karena emosi remaja yang tidak stabil, pada
masa remaja ini terbentuk pola konsumsi yang dapat berkembang
menjadi pola konsumtif.
Sejumlah kasus yang disebutkan di atas akan memengaruhi perilaku
seseorang termasuk yang menderita penyakit PJK. Solusinya adalah
berperilaku sesuai dengan kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok
dengan tidak mengedepankan perilaku konsumtif sebagaimana beberapa
perubahan yang disebutkan di atas.

32
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B. Definisi Gaya Hidup
Dalam kehidupan bermasyarakat dan kesehariannya setiap orang
memiliki kebiasaan atau tradisi. Dari kebiasaan dan tradisi tersebut
akan membentuk budaya perilaku secara individu maupun kelompok.
Perilaku sebagai pola-pola dan kebiasaan pribadi sering disebut gaya
hidup seseorang.

Y

Untuk mengetahui lebih dalam beberapa pengertian gaya hidup tersebut
akan dijelaskan melalui beberapa pendapat para ahli sebagai berikut:
Gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan
manusia dalam masyarakat. Sedangkan dari sisi ekonomi gaya hidup
adalah perilaku seseorang dalam membelanjakan uangnya dan
bagaimana mengalokasikan waktunya.1

M

Gaya hidup sering digambarkan dengan kegiatan. Minat dan opini
dari seseorang (activities, interest, and opinions). Gaya hidup seseorang
biasanya tidak permanen dan cepat berubah. Seseorang mungkin dengan
cepat mengganti model dan merek pakaiannya karena menyesuaikan
dengan perubahan hidupnya.2

M

Menurut Weber, gaya hidup merupakan selera pengikat kelompok
dalam (in group) aktor-aktor kolektif atau kelompok status, ber
kompetensi ditandai dengan kemampuan untuk memonopoli sumbersumber budaya.3

U

Gaya hidup adalah cara hidup individu yang diidentifikasikan oleh
bagaimana orang menghabiskan waktu mereka (aktivitas), apa yang
mereka anggap penting dalam hidupnya (ketertarikan), dan apa yang
mereka pikirkan tentang dunia sekitarnya.4

D

Menurut Alfred Adler, gaya hidup adalah sekumpulan perilaku yang
mempunyai arti bagi individu maupun orang lain pada suatu saat di
suatu tempat, termasuk di dalam hubungan sosial, konsumsi barang,
entertainment, dan berbusana.5

Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 2008.
Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran,
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 57.
3
Damsar, Sosiologi Ekonomi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 120.
4
R. Plummer, Life Soan Development Psychology: Personality and Socialization, (New
York: Academic Press), hlm. 131.
5
Alfred Adler, Individual Psychology, (Worcester Mass: Clark Univ Press, 1930),
hlm. 12.
1
2
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Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan
dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan
keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya.
Gaya hidup menggambarkan seluruh pola seseorang dalam beraksi dan
berinteraksi di dunia.6

Y

Menurut Assael, gaya hidup adalah “A mode of living that is identified
by how people spend their time (activities), what they consider important in their
environment (interest), and what they think of themselves and the world around
them (opinions)”. Secara umum dapat diartikan sebagai salah satu gaya
hidup yang dikenali dengan bagaimana orang menghabiskan waktunya
(aktivitas), apa yang penting orang pertimbangkan pada lingkungan
(minat), dan apa yang orang pikirkan tentang diri sendiri dan dunia di
sekitar (opini).7

M

Menurut Minor dan Mowen, bahwa gaya hidup menunjukkan
bagaimana mengalokasikan waktu. Gaya hidup akan mencerminkan
keseluruhan pribadi yang berinteraksi dengan lingkungan.8

U

M

Sarwono mengatakan, salah satu faktor yang memengaruhi gaya
hidup adalah konsep diri. Memang benar apa yang dikatakan Sarwono,
konsep diri sangat berpengaruh pada gaya hidup seseorang, seperti
apa kita menggambarkan diri kita maka gaya hidup yang harus kita
jalani adalah sesuai dengan gambaran kita tersebut, misalnya orang
yang memiliki konsep diri sebagai tokoh agama maka gaya hidup yang
dijalani biasanya sederhana dan penuh dengan rasa syukur, atau orang
yang memiliki konsep diri sebagai atlet olahraga maka biasanya gaya
hidup sehat yang dijadikan prinsipnya.9

D

Hawkins mengatakan, pola hidup yang berhubungan dengan uang
dan waktu dilaksanakan oleh seseorang berhubungan dengan keputusan.
Maksudnya adalah orang yang sudah mengambil suatu keputusan
langkah selanjutnya adalah tindakan. Orang yang sudah mengambil

Philip Kotler, dan Gary Armstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, (Jakarta:
Erlangga, 2012), hlm. 192.
7
H. Assael, Consumer Behavior and Marketing Action. (second editions), (Boston:
Kent Publishing Company, 1984), hlm. 45.
8
C. Mowen, John dan Micheal Minor, Perilaku Konsumen, (Jakarta: Erlangga,
2002), hlm. 26.
9
S.W. Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1989), hlm.
14.
6
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keputusan untuk mencari kesenangan dari uang yang dimiliki seperti
melakukan aktivitas nyata untuk berbelanja di mall atau supermarket,
tentu saja memberi nilai tambah daripada berbelanja di toko biasa.
Adapun penggunaan waktu dengan gaya hidup merupakan kreativitas
individu dalam memanfaatkan waktu yang ada untuk kegiatan yang
bermanfaat atau kegiatan untuk bersenang-senang.10

Y

Gaya hidup didefinisikan sebagai pola di mana orang hidup dan
menggunakan uang dan waktunya (pattern in which people live and spend
time and money).11
Menurut Kasali, gaya hidup mengacu pada suatu pola konsumsi
yang mencerminkan pilihan seseorang terhadap berbagai hal serta
bagaimana menghabiskan waktu dan uangnya.12

M

M

Dengan demikian gaya hidup merupakan suatu pola konsumsi
yang menggambarkan pilihan seseorang dalam menggunakan waktu
dan uang. Pola hidup seseorang yang tergambarkan pada activities,
interest, dan opinions (AIO). Gaya hidup dapat dimaknai merupakan pola
perilaku seseorang. Menurut Kotler, et. al. (2002), gaya hidup adalah
pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas,
minat, dan opininya. 13

U

Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam
berinteraksi dengan lingkungan. Menurut Minor dan Mowen gaya
hidup ditunjukkan dari bagaimana orang hidup, bagaimana orang
membelanjakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktu
(Tamher, 2009).14

D

Gaya hidup individu, yang dicirikan dengan pola perilaku individu,
akan memberi dampak pada kesehatan individu dan selanjutnya pada
kesehatan orang lain. Dalam kesehatan, gaya hidup seseorang dapat
diubah dengan cara memberdayakan individu agar mengubah gaya

10
Adi Nugroho, Analisis dan Perencanaan Sistem Informasi, (Bandung: Pandawa,
2002), hlm. 74.
11
Engel, dkk., Perilaku Konsumen, (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1995), hlm. 25.
12
Mandey, Pengaruh Faktor Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen,
2009. Vol.6. No.1.
13
Philip Kotler, Gary Amstrong, Dasar-dasar Pemasaran, Edisi V, Jilid 2, (Jakarta:
Intermedia, 2002).
14
Tamher. Kesehatan Usia Lanjut dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan, (Jakarta:
Salemba Medika, 2009).

Bab 3 --- Gaya Hidup Berisiko PJK

35

hidupnya, tetapi mengubahnya bukan pada si individu saja, tetapi juga
mengubah lingkungan sosial dan kondisi kehidupan yang memengaruhi
pola perilakunya. Tidak ada aturan ketentuan baku tentang gaya
hidup yang berlaku untuk semua orang. Budaya, pendapatan, struktur
keluarga, umur, kemampuan fisik, lingkungan rumah dan lingkungan
tempat kerja yang berbeda, menciptakan berbagai gaya yang berbeda
pula (Hadywinoto, 1999).15

M

Y

Modifikasi gaya hidup tidak terlepas dari perubahan pola perilaku
manusia, yaitu hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi
manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk
pengetahuan, sikap, dan tindakan. Dengan kata lain, perilaku merupakan
reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun
dari dalam dirinya. Respons ini dapat bersifat pasif (tanpa tindakan:
berpikir, berpendapat, bersikap) maupun aktif (melakukan tindakan).

M

Perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas dari
manusia itu sendiri, yang mempunyai bentangan yang sangat luas
mencakup berjalan, berbicara, bereaksi, berpikir, persepsi, dan emosi.
Perilaku juga dapat diartikan sebagai aktivitas organisme, baik yang
dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks
penelitian ini perilaku mencakup reaksi atau aktivitas individu dalam
kehidupan sehari-hari sehingga membentuk gaya hidup. Gaya hidup
merupakan aktivitas seharian atau aktivitas yang dilakukan secara rutin
dalam mengisi waktu dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

D

U

Menurut Darmojo (1999), gaya hidup adalah sebagai praktik
perilaku dan praktik sosial yang mendukung kesehatan dan merupakan
cerminan dari nilai-nilai dan jati diri dari kelompok dan masyarakat di
mana penduduk hidup dan menghabiskan sebagian besar hidupnya
untuk memenuhi kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungan fisik.16
Gaya hidup adalah pola makanan yang baik, aktivitas fisik, olahraga,
istirahat, dan tidur 7-8 jam perhari, tidak merokok, tidak minumminuman keras, tidak mengonsumsi obat-obatan (Watson, 2003).17

Hardywinoto dan T. Setiabudhi, Panduan Gerontologi Tinjauan dari Berbagai
Aspek, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).
16
Darmojo dan Martono, Geriatri, (Jakarta: PercetakanYudistira, 1999).
17
Watson, Corn: Chemistry and Technology. American Association of Cereal
Chemists, Inc. St. Paul Minnesota. USA. 2003.
15
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C. Faktor Memengaruhi Gaya Hidup
Menurut Amstrong faktor-faktor yang memengaruhi gaya hidup
seseorang adalah sikap, pengalaman dan pengamatan, kepribadian,
konsep diri, motif, persepsi, kelompok referensi, kelas sosial, keluarga,
dan kebudayaan. Adapun penjelasan untuk masing-masing faktor yang
memengaruhi gaya hidup adalah sebagai berikut:18
1.

Sikap

Y

Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang
dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek
yang diorganisasi melalui pengalaman dan memengaruhi secara
langsung pada perilaku. Keadaan jiwa tersebut sangat dipengaruhi
oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan, dan lingkungan sosial.
Pengalaman dan pengamatan

M

2.

3.

M

Pengalaman dapat memengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah
laku, pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya di
masa lalu dan dapat dipelajari, melalui belajar orang akan dapat
memperoleh pengalaman. Hasil dari pengalaman sosial akan dapat
membentuk pandangan terhadap suatu objek.
Kepribadian

Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara
berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap
individu.
Konsep diri

U

4.

D

Faktor lain yang menentukan kepribadian individu adalah konsep
diri. Konsep diri sudah menjadi pendekatan yang dikenal amat luas
untuk menggambarkan hubungan antara konsep diri dari konsumen
dengan image merek. Bagaimana individu memandang dirinya akan
memengaruhi minat terhadap suatu objek. Konsep diri sebagai inti
dari pola kepribadian akan menentukan perilaku individu dalam
menghadapi permasalahan hidupnya.

18
P.N.A. Nugraheni, Perbedaan Kecenderungan Gaya Hidup Hedonis pada Remaja
Ditinjau dari Lokasi Tempat Tinggal, (Surakarta: Fakultas Psikologi UMS, 2003),
hlm. 15.
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5.

Motif
Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk
merasa aman dan kebutuhan terhadap prestise merupakan
beberapa contoh tentang motif. Jika motif seseorang terhadap
suatu kebutuhan akan pretise itu besar maka akan membentuk
gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonis.

6.

Persepsi

Y

Persepsi adalah proses di mana seseorang memilih, mengatur, dan
menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar
yang berarti mengenai dunia.

M

Kotler (2000) menyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi
gaya hidup seseorang ada dua faktor yaitu faktor yang berasal dari dalam
diri individu (internal) dan faktor yang berasal dari luar (eksternal):19
1.

Faktor internal yaitu sikap, pengalaman, dan pengamatan,
kepribadian, konsep diri, motif.

2.

Faktor eksternal

Kelompok referensi
Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan
pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan
perilaku seseorang. Kelompok yang memberikan pengaruh
langsung adalah kelompok di mana individu tersebut menjadi
anggotanya, saling berinteraksi, saling mengikuti dan menye
suaikan diri. Sedangkan kelompok yang memberi pengaruh
tidak langsung adalah kelompok di mana individu tidak menjadi
anggota di dalam kelompok tersebut. Pengaruh-pengaruh
tersebut akan menghadapkan individu untuk mengikuti dan
menyesuaikan diri, perilaku dan gaya hidup tertentu. Beberapa
contoh kelompok referensi adalah kelompok minat dan bakat,
kelompok teman sebaya, kelompok diskusi, kelompok pekerjaan,
dan sebagainya.

D

U

M

a.

b.

19

38

Keluarga
Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam
pembentukan sikap dan perilaku individu. Hal ini karena pola

Kotler, Prinsip-prinsip Pemasaran Manajemen, (Jakarta: Prenhalindo, 2000).
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asuh orang tua akan membentuk kebiasaan anak yang secara
tidak langsung memengaruhi pola hidupnya.
c.

Kelas sosial

d.

Kebudayaan

M

Y

Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan
bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam
sebuah urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang
itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Ada
dua unsur pokok dalam sistem sosial pembagian kelas dalam
masyarakat, yaitu kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan
sosial artinya tempat seseorang dalam lingkungan pergaulan,
prestise hak-haknya serta kewajibannya. Kedudukan sosial
ini dapat dicapai oleh seseorang dengan usaha yang sengaja
maupun diperoleh karena kelahiran. Peranan merupakan aspek
yang dinamis dari kedudukan. Apabila individu melaksanakan
hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia
menjalankan suatu peranan.

U

M

Kebudayaan meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian,
moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang
diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan
terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola
perilaku yang normatif, meliputi ciri-ciri pola pikir, merasakan,
dan bertindak.

D. Gaya Hidup Berisiko Penderita Jantung Koroner

D

Penyakit jantung koroner disebabkan oleh berbagai faktor risiko. Secara
garis besar faktor risiko PJK dapat dibagi menjadi 2 yaitu faktor risiko
yang dapat diperbaiki (reversible) atau bisa diubah (modifiable) dan faktor
risiko yang menetap atau tidak bisa diubah (nonmodifiable). Faktor risiko
yang dapat diubah antara lain adalah faktor gaya hidup seperti kurang
aktivitas fisik, konsumsi rokok, konsumsi alkohol, serta pola makan
yang salah atau diet yang tidak sehat.20

M.N. Bustan, Epidemiologi Penyakit Tidak Menular, (Jakarta: Rineka Cipta,
2007), hlm. 25.
20
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Menurut WHO faktor gaya hidup seperti merokok, kurang aktivitas
fisik, dan diet yang tidak sehat, bertanggung jawab sekitar 80% dari
kejadian penyakit jantung koroner di dunia.21

Y

Meningkatnya kejadian PJK di Indonesia dalam beberapa dekade
terakhir diduga berkaitan dengan peningkatan status sosial ekonomi
yang menyebabkan terjadinya perubahan gaya hidup masyarakat.
Perubahan gaya hidup memengaruhi pola perilaku serta pola makan
dari masyarakat. Masyarakat saat ini cenderung memiliki perilaku
yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan
kurangnya aktivitas fisik. Selain itu dari pola makan masyarakat juga
cenderung mengonsumsi makanan junk food yang rendah serat serta
tinggi kandungan lemak.22

M

Salah satu faktor risiko PJK adalah kebiasaan merokok. Merokok
berperan dalam meningkatkan tekanan darah, meningkatkan
denyut jantung, menurunkan kemampuan darah mengikat oksigen,
menurunkan kapasitas pengangkutan oksigen ke jantung, dan
menimbulkan aterosklerosis pada pembuluh darah arteri.23

M

Penelitian yang dilakukan di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita
menemukan bahwa perokok ringan berisiko 8,06 kali, perokok sedang
berisiko 8,69 kali, dan perokok berat berisiko 28,2 kali menderita Infark
Miokard.24

U

Faktor risiko lain yang diduga sebagai faktor risiko PJK adalah
konsumsi minuman yang mengandung alkohol. Akan tetapi hubungan
konsumsi alkohol dengan PJK sampai saat ini masih menjadi perdebatan
di kalangan peneliti, namun konsumsi alkohol dalam jumlah yang
banyak dapat meningkatkan tekanan darah, memperlemah jantung,
mengentalkan darah, dan menyebabkan kejang arteri.25
WHO, Global Status Report on Noncommunicable Disease 2010, (Genva: WHO,

D

21

2011).

22
Anies, Waspada Ancaman Penyakit Tidak Menular Solusi Pencegahan dari Aspek
Perilaku dan Lingkungan, (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2006), hlm. 78.
23
N.M. Kaplan, S. Handali (Penerjemah), Pencegahan Penyakit Jantung Koroner
Penatalaksanaan Praktis Faktor-faktor Risiko, (Jakarta: EGC, 1992), hlm. 24.
24
Rima Melati, dkk., Hubungan antara Job Strain dengan Terjadinya Infark
Miokard pada Pasien Pusat Jantung Nasional. Jurnal Kardiologi Indonesia. ISSN
0126/3773, Vol. 29, No. 1, Januari 2008, hlm. 12.
25
I.P. Suiraoka, Penyakit Degeneratif: Mengenal, Mencegah, dan Mengurangi Faktor
Risiko 9 Penyakit Degeneratif, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), hlm. 67.
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Y

Faktor risiko yang juga berpengaruh dalam menyebabkab PJK
adalah stres. Peran stres dalam menyebabkan PJK berkaitan dengan
tipe kepribadian tertentu. Orang yang mempunyai kepribadian tipe A
dengan sifat seperti tergesa-gesa yang berlebihan, kerja tanpa kenal
waktu, ambisius, dan mudah marah berisiko menderita PJK. Penelitian
yang dilakukan pada kelompok pekerja menemukan bahwa pria dengan
kepribadian tipe A berisiko dua kali menderita PJK dibandingkan
dengan pria berkepribadian tipe B. Penelitian lain yang dilakukan pada
wanita juga menemukan faktor risiko yang serupa dengan risiko pria
berkepribadian tipe A.26

M

Faktor risiko lain yang berpengaruh dalam menyebabkan PJK
adalah diet yang salah atau pola makan yang salah. Pola makan yang
salah antara lain konsumsi makanan yang tinggi kandungan kolesterol
yang akan berakibat pada hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia
dipengaruhi oleh kandungan asam lemak jenuh yang terkandung di
dalam makanan seperti daging, susu, mentega, keju, es krim, dan
makanan panggang.27

M

Namun selain asam lemak jenuh, jenis asam lemak lain yang dapat
menyebabkan hiperkolesterolemia adalah asam lemak trans. Hasil
penelitian menemukan bahwa asupan lemak trans lebih tinggi dihasilkan
oleh makanan gorengan, setelah itu ruminansia dan margarin.28
Pada makanan gorengan lemak trans terbentuk pada penggorengan
yang dilakukan secara berulang-ulang melebihi 2 kali penggorengan.29

D

U

Faktor risiko lain dari pola makan yang diduga menyebabkan PJK
adalah konsumsi kopi. Namun dampak kopi terhadap PJK sampai saat
ini masih menjadi perdebatan di kalangan peneliti. Beberapa penelitian
dengan desain penelitian prospektif tidak menemukan hubungan antara
konsumsi kopi dengan PJK, namun penelitian yang menggunakan desain
penelitian retrospektif menemukan bahwa kopi berpengaruh terhadap
PJK. Mekanisme kopi dalam menyebabkan PJK karena konsumsi kopi

N.M. Kaplan, S. Handali, (Penerjemah), Op. Cit., hlm. 25.
N.M. Kaplan, S. Handali, (Penerjemah), Ibid., hlm. 26.
28
R.A.D. Sartika, Pengaruh Suhu dan Lama Proses Menggoreng (Deep Frying)
Terhadap Pembentukan Asam Lemak Trans, Makara Sains, Vol. 13 No.1, April 2009.
29
R.A.D. Sartika, Pengaruh Asupan Asam Lemak Trans Terhadap Profil Lipid
Darah, Disertasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
26
27
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dapat berdampak akut pada tekanan darah yang menjadi salah satu
pemicu terjadinya serangan jantung.30
Gaya hidup penderita PJK dapat diidentifikasi dari pola makan,
aktivitas fisik, istirahat, pola merokok, minuman keras, serta konsumsi
obat-obatan, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Pola Makan

Y

Pola makan adalah cara seseorang atau sekelompok orang yang memilih
dan mengonsumsi makanan sebagai tanggapan terhadap pengaruh
fisiologis, psikologi, budaya, dan sosial. Pola makan sehari-hari
merupakan pola makan seseorang yang berhubungan dengan kebiasaan
makan setiap harinya (Sediaoetama, 2000).31

M

M

Menurut pendapat Khumaidi dan Suhardjo menyatakan bahwa pola
konsumsi pangan atau kebiasaan makan adalah tingkah laku manusia
dalam memenuhi kebutuhannya akan makan yang meliputi sikap,
kepercayaan, dan pemilihan makanan. Pola konsumsi pangan atau
kebiasaan makan adalah berbagai informasi yang dapat memberikan
gambaran mengenai jumlah, jenis, dan frekuensi bahan makanan yang
dimakan setiap hari oleh seseorang dan merupakan ciri khas untuk satu
kelompok masyarakat tertentu (Supariasa dkk, 2002).32

D

U

Pola makan individu meliputi bahan makanan pokok (sumber
karbohidrat), lauk pauk (sumber protein hewani dan nabati), sayur,
dan buah. Pola makanan yang tidak baik akan menimbulkan beberapa
gangguan seperti kolesterol tinggi, tekanan darah meningkat, dan kadar
gula yang meningkat (Sediaoetama, 2000).33 Kebutuhan akan serat yang
dapat larut dalam air seperti apel, jeruk, pir, kacang merah, dan kedelai
juga perlu untuk tubuh. Selain sebagai sumber serat, buah dan sayuran
juga merupakan sumber vitamin dan mineral. Mengonsumsi serat dan
buah sangat penting untuk tubuh untuk mencegah sulit buang air
besar. Selain itu konsumsi susu dapat menambah kebutuhan air yang
kurang pada tubuh.
N.M. Kaplan, S. Handali, (Penerjemah), Op Cit., hlm. 27..
A.J. Sediaoetama, Ilmu Gizi untuk Mahasiswa dan Profesi di Indonesia, Jilid I,
(Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2000).
32
Supariasa, dkk., Penilaian Status Gizi, (Jakarta: Penerbit Kedokteran EGC, 2002).
33
A.J. Sediaoetama, Ilmu Gizi untuk Mahasiswa dan Profesi di Indonesia, Jilid I,
(Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2000).
30
31
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan makan
adalah: porsi makan jangan terlalu kenyang akan lebih baik jika porsi
makannya sedikit tapi sering, banyak minum air putih sekitar 7-8 gelas/
hari dan batasi minum kopi dan teh, kurangi garam, makanan hendaknya
mudah dicerna, lembek tidak keras, hindari makanan yang terlalu manis,
terlalu asin, dan yang terlalu gurih/gorengan (Rimbawan, 2004).34

Y

Pola makanan yang tidak seimbang antara asupan dengan kebutuhan
baik jumlah maupun jenis makanannya, seperti makan makanan tinggi
lemak, kurang mengonsumsi sayuran, buah, dan sebagainya juga makan
makanan yang melebihi kebutuhan tubuh bisa menyebabkan obesitas
atau kegemukan (Supariasa, 2002).35

M

M

Kejadian penyakit infeksi dan kekurangan gizi dapat diturunkan
jika pola makan seimbang, sebaliknya penyakit degeneratif dan penyakit
kanker meningkat jika pola makanan tidak seimbang. Di beberapa
daerah masalah penyakit infeksi masih menonjol sehingga dalam transisi
epidemiologi kita menghadapi beban ganda (double burden), peningkatan
kemakmuran diikuti oleh perubahan gaya hidup karena pola makan, di
kota-kota besar berubah dari pola makan tradisional yang mengandung
banyak karbohidrat, serat, dan sayuran, ke pola makanan masyarakat
barat yang komposisinya terlalu banyak mengandung protein, lemak,
gula, dan garam tetapi rendah serat (Depkes RI, 2008).36

D

U

Menurut WHO (2003) meningkatnya industrialisasi, urbanisasi,
mekanisasi yang terjadi di sebagian besar negara di dunia, berhubungan
dengan perubahan makanan dan perilaku, termasuk ke dalamnya
makanan yang tinggi lemak dan tinggi energi serta gaya hidup yang
lebih santai, melakukan aktivitas bisa dibantu dengan peralatan yang
tidak banyak mengeluarkan energi. Tingginya kandungan sukrosa
dalam makanan meningkatkan tekanan arteri pada beberapa orang
dengan tensi normal yang kemudian memberikan efek meningkatkan
penyerapan NaCl (natrium klorida) pada orang yang memiliki tekanan
darah normal dan hipertensi. Sukrosa mungkin dapat menurunkan
kadar lemak darah dan memiliki efek merugikan pada toleransi glukosa.
Konsumsi lemak mempunyai pengaruh kuat pada risiko penyakit
Rimbawan dan A. Siagian, Indeks Glikemia Pangan, (Jakarta: Penerbit Swadaya,
2004).
35
Supariasa, dkk., Ibid.
36
Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2008.
34
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kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner dan stroke, efek lain
pada lipid darah, trombosis, tekanan darah tinggi (Tamher, 2009).37

Y

Pola makan seseorang dibentuk dari latar belakang budaya yang
dimilikinya dengan berbagai perubahan sosial-budaya yang terjadi di
lingkungannya baik itu (gaya hidup, rekayasa bio-teknologi, ekspresi
simbolik, masuknya ideologi). Perilaku makan seseorang menunjukan
keterkaitannya dengan dimensi etis, maksud dimensi etis di sini adalah
perilaku seseorang secara moral dalam menilai makanan (MelionoBudianto, 2004). 38

M

M

Perilaku makan suatu masyarakat atau bangsa sering didominasi
oleh pengaruh pola budayanya baik dari sudut etika, khususnya etika
makanan. Studi tentang makanan dalam konteks budaya merujuk pada
persoalan–persoalan praktis serta perilaku konkret masyarakatnya.
Kepercayaan suatu masyarakat tentang makanan berakibat pada
kebiasaan makan serta berakibat pula pada kondisi gizi dan kesehatan
karena pengaruh makanan. Jika dikaji dari sisi antropologi, kebiasaan
makan atau pola makan masyarakat menjadi sebuah kajian yang sangat
kompleks karena menyangkut tentang cara memasak, suka dan tidak
suka, serta adanya berbagai kepercayaan (religi), pantangan-pantangan
dan persepsi mitos yang berkaitan dengan kategori makan, yaitu
produksi, persiapan, dan konsumsi makanan.

D

U

Pola makan masyarakat Aceh juga terkesan unik, karena dalam
sehari bisa makan lebih dari 3 (tiga) kali, tergantung dari banyaknya
hajatan yang sedang dilaksanakan pada hari yang sama. Semakin banyak
hajatan, maka semakin sering pula makan untuk menghormati tuan
rumah. Bagi masyarakat Aceh yang dikatakan makan haruslah dalam
bentuk nasi, jika jenis makanan dalam bentuk lainnya seperti roti, kue,
mie maka belumlah dikatakan makan. Makan nasi walaupun sedikit
tetap dikatakan makan, sedangkan makan roti walau dalam jumlah yang
banyak tetap belum dikatakan makan. Demikianlah tradisi masyarakat
Aceh yang begitu mengistimewakan nasi dan menjadikannya sebagai
makanan pokok.

Tamher, Op. Cit.
V.I. Meliono-Budianto, Dimensi Etis Terhadap Budaya Makan dan
Dampaknya pada Masyarakat, Makara, Sosial Humaniora 8(2). 2004: 65-70.
37

38
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Y

Selanjutnya, dalam mengonsumsi nasi maka masyarakat Aceh lebih
sering mencampur lauk pauk yang beraneka ragam ke dalam satu piring
yang sama. Hal ini sering terjadi ketika sedang berlangsungnya sebuah
acara seperti maulid nabi, khauri masjid, khauri blang. Masyarakat Aceh
tidak hanya makan nasi dengan satu jenis lauk saja, melainkan berbagai
lauk pauk, mulai dari daging ayam, daging sapi, daging kambing, telur
bebek asin, ikan bandeng dicampur ke dalam satu piring dengan aneka
sayur dan kuah berlemak yang dapat menggugah selera. Menurut
masyarakat Aceh, ini dimaksudkan sebagai perwujudan rasa syukur
kepada Sang Maha Pencipta (Allah Swt.) yang telah melimpahkan rezeki
kepada makhluknya. Melihat pola makan masyarakat Aceh yang seperti
ini tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan berbagai penyakit
seperti: tekanan darah tinggi, stroke, obesitas, asam urat, bahkan
penyakit jantung koroner (PJK).

M

Faktor-faktor risiko dapat dimodifikasi melalui intervensi
diet. Mengurangi asupan natrium (kurang dari 2,3 gram per hari)
memengaruhi tekanan darah secara positif. Kontrol terhadap kualitas
dan kuantitas lemak memengaruhi kolesterol total, LDL, dan trigliserida
(kolesterol kurang dari 300 mg per hari, asam lemak trans kurang dari 1
(satu) persen kalori, lemak jenuh kurang dari 10 persen kalori). Segelas
minum beralkohol per hari dapat meningkatkan HDL, dan disarankan
pemantauan efek potensial terhadap tekanan darah dan trigliserida.
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Asupan karbohidrat sangat penting dikontrol terkait dengan
obesitas abdominal dan faktor risiko terkait, termasuk diabetes.
Panduan diet terkini tidak menganjurkan diet, melainkan mempertahankan gaya hidup diet sehat. Makan yang terjadwal secara teratur,
termasuk sarapan, merupakan hal yang penting. Membaca label nutrisi
dan mengurangi atau menghindari makanan olahan merupakan kunci
utama. Pola makan anti-inflamasi yang bersifat kardioprotektif adalah
mengonsumsi makanan yang kaya warna dengan protein berkualitas,
buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian utuh, dan makanan tinggi serat
(Kemenkes, 2014).39

Diet atau pola makan memegang peranan penting dalam pencegahan
dan pengobatan dalam penyakit kardiovaskular. Pada penderita penyakit
kardiovaskular orang yang mengonsumsi makanan berserat sekitar 35
39

Kementerian Kesehatan RI Tahun 2014.
Bab 3 --- Gaya Hidup Berisiko PJK

45

M

Y

gram per hari memiliki risiko terkena penyakit jantung 1/3 kali lebih
rendah dibandingkan dengan orang yang mengonsumsi serat kurang
dan 15 gram per hari. Pola makan rendah kalori dengan biji-bijian,
buah serta sayuran dapat membantu menurunkan kadar kolesterol
dan mempertahankan berat badan. Pada penderita kardiovaskular
sering mempunyai tubuh yang gemuk (obese) dan kadar lemak darah
yang tinggi. Untuk mengurangi berat badan kandungan energi dalam
makanan pasien yang obesitas harus diatasi. Kenaikkan kadar lemak
dalam darah dikoreksi dengan pengurangan jumlah total lemak yang
dimakan dan dimodifikasi jenis lemak tersebut. Modifikasi diet
pada sistem jantung dan peredaran darah dilakukan berdasarkan
pada 3 prinsip yaitu (Ratna, 2013), pertama, nilai kalori dalam diet
dikurangi bila pasien bertubuh gemuk (overweight); kedua, jika pasien
memperlihatkan gejala edema biasanya digunakan preparat diuretic
untuk mengurangi volume cairan extraselular; ketiga, kadang-kadang
sebagai tindakan pelengkap diperlukan pula pembatasan konsumsi
natrium.40
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Baik jumlah total lemak dalam makanan maupun proporsi yang
dihasilkan oleh lemak jenuh harus dikurangi kalau kadar lipid serum
meningkat. Jika kadar fraksi lipid yang mengandung kolesterol itu naik,
konsumsi kolesterol dalam makanan harus dibatasi. Ada beberapa
jenis makanan yang harus dihindari untuk mengendalikan terjadinya
PJK. Makanan yang harus dihindari sebagai berikut otak dan jeroan,
seperti hati, ginjal, usus, dan babat. Lapis legit, tarcis, kue-kue kering,
gorengan (lumpia goreng, ayam goreng, dan keripik kentang) yang
mengandung telur dan lemak jenuh. Demikian pula makanan manis
seperti selai, sirup, permen, coklat, kopi, es krim, es teler. Makanan yang
dimasak dengan santan kental seperti gudek, gulai, dan kari. Sebaliknya
orang yang banyak memakai minyak sayur dalam makanannya tingkat
kolesterol dan tekanan darah lebih rendah (Ratna, 2013).41
Menurut Ridwan (2009) hampir 90 persen penyakit baik degeneratif
maupun kardiovaskular berasal dari kesalahan dalam mengonsumsi
makanan atau melakukan pola makan yang salah. Sumber makanan
yang tidak boleh dikonsumsi umumnya makanan yang mengandung

40
41
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kolesterol dan asam lemak jenuh dalam konsentrasi yang tinggi
seperti daging dan makanan siap saji. Makanan dengan kadar garam
tinggi dianjurkan untuk dihindari karena dapat meningkatkan retensi
cairan tubuh. Kadar garam yang tinggi dapat memengaruhi ginjal
mempertahankan natrium yang akhirnya mengakibatkan penyerapan air
yang berlebihan dan terakumulasi dalam tubuh. Tubuh akan mengalami
edema, kenaikkan berat badan secara eksponensial, dan menjadi
penyebab munculnya gagal jantung.42
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Menurut Smeltzer dan Bare (2002) kontrol diet sekarang menjadi
lebih mudah karena pabrik pengolahan makanan harus mencatumkan
data nutrisi lengkap dan benar pada label produknya. Informasi
tersebut penting bagi pasien PJK yang sedang mengontrolnya. Makanan
yang banyak mengandung serat dan larut dalam air dapat membantu
menurunkan kolesterol. Serat yang larut dalam air seperti pektin
(ditemukan dalam buah segar) meningkatkan ekskresi kolesterol yang
dimetabolisme.43
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Salah satu penyakit degeneratif penyebab kematian terbesar
adalah penyakit jantung koroner (PJK). Yang penyebabnya perilaku
atau pola hidup yang tidak sehat. Penyakit jantung koroner (PJK)
merupakan penyakit yang tidak disadari oleh kebanyakan orang dan
tidak memberikan keluhan yang berarti karena hanya keluhan saja,
nyeri dada sebelah kiri yang berlangsung sebentar-sebentar, sehingga
membuat penderita tahap dini kurang waspada. PJK merupakan penyakit
penyempitan pembuluh darah arteri koronaria yang memberi pasokan
nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung, terutama ventrikel kiri yang
memompa darah ke seluruh tubuh. 50% dari kematian dini akibat
PJK sebenarnya dapat dicegah dengan perbaikan gaya hidup dengan
mengontrol faktor risiko seperti merokok, kegemukan, kurang bergerak
atau berolahraga, dan tingginya kadar kolesterol atau tekanan darah
(Ratna, 2013).44

M. Ridwan, Mengenal, Mencegah, Mengatasi Silent Killer Hipertensi, (Jakarta:
Pustaka Widyamara, 2009).
43
Suzanne C. Smeltzer, & B.G. Bare, Buku Ajar Keperawatan Medical Bedah:
Brunner & Suddarth, Edisi 8,Volume 2, (Jakarta: EGC, 2002).
44
Ratna, Op. Cit.
42
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2. Aktivitas Fisik
Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh
otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi (WHO, 2004).
Kurangnya aktivitas fisik diidentifikasi sebagai penyebab meningkatnya
penyakit tidak menular di seluruh dunia. Merekomendasikan aktivitas
fisik sebagai terapi nonfarmakologis perlu memahami jenis aktivitas
fisik yang sesuai menurut umur dan jenis penyakit yang dialami oleh
kelompok masyarakat (WHO, 2010).
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Pada zaman sekarang, dengan berbagai kemudahan membuat
orang enggan melakukan kegiatan fisik dalam kegiatan sehari-hari
mereka. Inilah penyebab mengapa hipertensi lebih banyak ditemukan
pada masyarakat perkotaan daripada masyarakat di lingkungan
perdesaan. Banyaknya sarana transportasi dan berbagai fasilitas lain bagi
masyarakat perkotaan menyebabkan penurunan aktivitas fisik mereka.
Padahal, aktivitas fisik sangat penting untuk mengendalikan tekanan
darah. Aktivitas fisik yang cukup dapat membantu menguatkan jantung.
Jantung yang lebih kuat tentu dapat memompa lebih banyak darah
dengan hanya sedikit usaha. Semakin ringan kerja jantung, semakin
sedikit tekanan pada pembuluh darah arteri sehingga tekanan darah
akan menurun.

U

Dalam rangka mengendalikan penyakit tidak menular dan
meningkatkan kesehatan masyarakat, maka WHO memberikan
rekomendasi berkaitan dengan promosi aktivitas fisik yang disesuaikan
dengan umur. Aktivitas fisik perlu memperhatikan frekuensi, durasi,
intensitas, jenis, dan jumlah total aktivitas fisik yang diperlukan untuk
pencegahan penyakit tidak menular.

D

Rekomendasi WHO terhadap aktivitas fisik kelompok anak-anak
dan orang muda dapat dilakukan melalui aktivitas bermain, permainan,
olahraga, transportasi, rekreasi, pendidikan jasmani atau latihan
terencana, dalam konteks keluarga, sekolah, dan kegiatan masyarakat.
Tujuan aktivitas fisik difokuskan untuk meningkatkan kebugaran jantung
dan pernafasan, kekuatan otot, kesehatan tulang, peredaran darah,
metabolisme, mengurangi gejala kecemasan dan depresi. Rekomendasi
yang diberikan terhadap anak dan remaja berusia 5–17 tahun adalah
melakukan aktivitas fisik sedang selama 60 menit setiap hari, aktivitas
fisik lebih dari 60 menit setiap hari akan memberikan manfaat kesehatan,
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aktivitas dapat dilakukan dalam bentuk aerobik untuk memperkuat otot,
tulang, dengan frekuensi 3 kali dalam seminggu.
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Rekomendasi aktivitas fisik terhadap orang dewasa dapat dilakukan
dalam bentuk rekreasi, transportasi, pekerjaan, bermain, dan latihan
seperti berjalan atau bersepeda, pekerjaan rumah tangga, permainan,
olahraga, latihan terencana dalam konteks kegiatan sehari-hari,
keluarga, dan masyarakat. Tujuan aktivitas fisik adalah meningkatkan
kebugaran dan kesehatan jantung, pernafasan, tulang dan otot, serta
mengurangi risiko penyakit tidak menular dan depresi. Rekomendasi
yang disampaikan oleh WHO terhadap kelompok dewasa berusia
18-64 tahun harus melakukan setidaknya 150 menit aktivitas fisik
aerobik intensitas sedang setiap minggu, atau lakukan setidaknya
75 menit aktivitas fisik aerobik intensitas tinggi sepanjang minggu,
atau kombinasi yang setara dari aktivitas intensitas sedang dan kuat.
Aktivitas aerobik harus dilakukan dalam durasi minimal 10 menit.
Direkomendasikan juga untuk meningkatkan kesehatan orang dewasa
harus meningkatkan aktivitas fisik aerobik intensitas sedang hingga
300 menit per minggu dengan kombinasi intensitas berat dan sedang.
Kegiatan penguatan otot harus dilakukan dengan melibatkan kelompok
otot besar pada 2 hari atau lebih per minggu.
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Rekomendasi terhadap orang dewasa berusia 65 tahun ke atas harus
melakukan setidaknya 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang setiap
minggu, atau lakukan setidaknya 75 menit aktivitas fisik intensitas
tinggi sepanjang minggu, atau kombinasi yang setara dari aktivitas
intensitas sedang dan kuat. Aktivitas aerobik harus dilakukan dalam
durasi minimal 10 menit. Aktivitas dapat ditingkatkan hingga 300 menit
per minggu. Orang dewasa dari kelompok usia ini dengan mobilitas
yang buruk harus melakukan aktivitas fisik untuk meningkatkan
keseimbangan dan mencegah jatuh dengan frekuensi 3 kali atau lebih
hari per minggu. Kegiatan penguatan otot harus dilakukan dengan
melibatkan kelompok otot utama 2 kali atau lebih setiap minggu.
Ketika orang dewasa dari kelompok usia ini tidak dapat melakukan
jumlah aktivitas fisik yang disarankan karena kondisi kesehatan, maka
mereka harus aktif secara fisik sesuai kemampuan dan kondisi yang
memungkinkan.
Secara keseluruhan, di semua kelompok usia aktivitas fisik yang
direkomendasikan 150 menit per minggu. Melakukan olahraga,
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direkomendasikan selama 150 menit dalam seminggu atau 30 menit
setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu (Kemenkes, 2014).45
Aktivitas fisik dapat dibedakan dalam kategori istirahat, sangat
ringan, ringan, sedang, dan berat. Adapun kegiatan yang dikategorikan
dalam kategori tersebut, sebagaimana terlihat pada tabel 3.1.46
Tabel 3.1 Kategori Aktivitas Fisik
Kategori Aktivitas

Kegiatan
Tidur, berbaring, atau bersandar

Sangat ringan

Duduk dan berdiri, melukis, menyetir mobil, pekerja labora
torium, mengetik, menyapu, menyetrika, memasak, bermain
kartu, bermain alat musik

Istirahat

Tidur, berbaring, atau bersandar

Ringan

Berjalan dengan kecepatan 2,5 – 3 mph, bekerja di bengkel,
pekerjaan yang berhubungan dengan listrik, tukang kayu,
pekerjaan yang berhubungan dengan restoran, membersihkan
rumah, mengasuh anak, golf, memancing, tenis meja

Sedang

Berjalan dengan kecepatan 3,5 – 4 mph, mencabut rumput,
menangis dengan keras, bersepeda, ski, tenis, ski, menari

Berat

Berjalan mendaki, menebang pohon, menggali tanah, basket,
panjat tebing, sepak bola
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Istirahat

Sumber: Kemenkes 2014.

3. Riwayat Merokok
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Merokok bukanlah gaya hidup yang sehat. Merokok dapat mengganggu
kerja paru-paru yang normal, karena hemoglobin lebih mudah membawa
karbondioksida daripada membawa oksigen. Jika terdapat karbondioksida
dalam paru-paru, maka akan dibawa oleh hemoglobin sehingga tubuh
memperoleh oksigen yang kurang dari biasanya. Kandungan nikotin dalam
rokok yang terbawa dalam aliran darah dapat memengaruhi berbagai
bagian tubuh yaitu mempercepat denyut jantung sampai 20 kali lebih cepat
dalam satu menit daripada dalam keadaan normal. Menurunkan suhu kulit
sebesar setengah derajat karena penyempitan pembuluh darah kulit dan
menyebabkan hati melepaskan gula ke dalam aliran darah.47

Keputusan Kementerian Kesehatan Tahun, 2014.
Kemenkes, Ibid.
47
JM. Lightwood, Pamela G. Coxson, Kirsten Bibbins-Domingo, Lawrence W.
Williams and Lee Goldman. Coronary Heart Disease Attributable to Passive Smoking:
45
46
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Rokok sangat berisiko karena dapat menyebabkan peningkatan
tekanan darah. Dua batang rokok terbukti dapat meningkatkan tekanan
darah sebesar 10 mmHg. Berbagai penelitian membuktikan, sesudah
merokok selama kurang lebih 30 menit, tekanan darah akan meningkat
secara signifikan. Rokok meningkatkan tekanan darah lewat zat nikotin
yang terdapat dalam tembakau. Zat nikotin yang terisap beredar dalam
pembuluh darah sampai ke otak. Otak kemudian bereaksi dengan
memberikan sinyal pada kelenjar adrenalin untuk melepaskan hormon
epinefrin/adrenalin. Hormon adrenalin ini akan membuat pembuluh
darah menyempit dan memaksa jantung untuk bekerja lebih kuat
untuk memompa darah. Hal inilah yang menyebabkan peningkatan
tekanan darah. Di samping itu zat-zat yang terdapat dalam rokok dapat
memengaruhi dinding arteri sehingga lebih peka terhadap penumpukan
lemak (plak) dan dapat memicu dilepaskannya natrium yang bersifat
menahan air. Volume plasma pun meningkat sehingga tekanan darah
naik. Untuk itulah berhenti merokok sangat penting untuk menurunkan
dan mengendalikan tekanan darah.
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Menghindari rokok dapat menjauhkan dari risiko penyakit jantung
dan pembuluh darah lain. Seseorang dikatakan perokok jika telah
menghisap minimal 100 batang rokok. Merokok dapat mengganggu
kesehatan, kenyataan ini tidak dapat kita pungkiri, banyak penyakit
yang telah terbukti menjadi akibat buruk merokok baik secara langsung
maupun tidak langsung. Tembakau atau rokok paling berbahaya bagi
kesehatan manusia. Rokok secara luas telah menjadi salah satu penyebab
kematian terbesar di dunia.

D

Kehidupan sehari-hari, kebiasaan masyarakat selain minum
kopi adalah merokok, namun kegiatan merokok ini sering diikuti
dengan minum kopi (ngopi). Tradisi ini telah berjalan sejak lama dan
sampai sekarang masih diteruskan oleh para generasi muda dan juga
kalangan tua. Untuk tradisi yang satu ini, sering dilakukan oleh para
kaum laki-laki, sedangkan kaum wanita sangat jarang bahkan tidak
pernah melakukan tradisi ini sama sekali. Kaum laki-laki lebih senang
mengombinasikan minum kopi dan merokok dalam setiap kegiatan
formal maupun informal.

CHD Policy Model. Am J Prev Med. 2009 January; 36(1): 13–20. doi:10.1016/j.
amepre.2008.09.030.
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Tradisi minum kopi sambil merokok sering dilakukan di warungwarung maupun kedai-kedai kopi yang tersebar di seluruh pelosok.
Laki-laki, minum kopi sambil merokok dapat memberikan kenikmatan
tersendiri. Selain mampu membuat suasana menjadi akrab ketika sedang
mengobrol, juga mampu menunjukkan sikap kejantanan ketika sedang
berbicara. Minum kopi sambil merokok membuat para laki-laki menjadi
lebih bersemangat dan bisa menghilangkan rasa kantuk. Tidak jarang
ide-ide kreatif dan brilian muncul ketika minum kopi dilakukan sambil
merokok. Bahkan di daerah perdesaan, banyak ditemukan masyarakat
yang mengombinasikan antara mengisap rokok, minum kopi, sambil
mengunyah sirih.
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Tradisi minum kopi sambil merokok ini tidak hanya dilakukan
di warung kopi semata, masyarakat juga sering melakukannya ketika
sedang rapat adat di Meunasah (surau). Para pemuda dan tetua adat
berbaur menjadi satu berdiskusi sambil minum kopi dan merokok.
Tidak hanya itu saja, di beberapa daerah terdapat kegiatan minum
kopi, merokok, sambil makan kue serabi dan ketan di halaman masjid
sebelum berlangsungnya salat Jumat. Hal ini dimaksudkan agar terjalin
rasa kebersamaan dan hubungan silaturahmi antara sesama masyarakat
yang tinggal atau menetap di daerah tersebut.
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Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa gaya hidup
merupakan pola perilaku seseorang yang dapat memengaruhi kualitas
hidup dan kesehatannya. Pola makan, pola aktivitas, istirahat, riwayat
merokok, konsumsi kopi, dan obat-obatan merupakan pola perilaku
yang membentuk gaya hidup. Berkaitan dengan penderita PJK berbagai
referensi telah mengungkapkan bahwa mekanisme terjadinya PJK
disebabkan langsung oleh karena adanya hambatan aliran darah menuju
jantung akibat arterosklerosis. Kondisi ini dipicu oleh terdapatnya
plak pada lumen pembuluh darah akibat hiperlipid. Mekanisme yang
turut memengaruhi adalah pola makan yang tidak sehat yaitu tidak
seimbang menyebabkan malnutrisi atau nutrisi yang salah sehingga
dapat terjadi kondisi hiperlipid yang pada akhirnya memicu berbagai
kondisi patologis, salah satunya adalah PJK.
Beberapa penelitian menemukan bahwa faktor aktivitas fisik
berhubungan signifikan terhadap kadar kolesterol, sehingga dapat
disimpulkan bahwa aktivitas fisik merupakan faktor risiko PJK.
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Penelitian lain juga menganalisis keterkaitan antara perilaku merokok,
minum kopi, dan pengendalian stres dengan PJK. Konsumsi rokok
dan kopi dalam jumlah yang berlebihan dapat membahayakan tubuh,
dalam jumlah yang terakumulasi berdampak mengurangi mekanisme
pertahanan tubuh. Kemampuan pengendalian stres dapat mengurangi
kerja jantung yang berat akibat kadar adrenalin yang disekresikan dalam
jumlah yang stabil sehingga kerja jantung tidak dipaksakan.

4. Minum Kopi
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Perokok dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu perokok
ringan, perokok yang merokok kurang dari sepuluh batang per hari.
Perokok sedang, yaitu orang yang mengisap rokok sepuluh sampai lima
belas batang per hari. Perokok berat, yaitu orang yang merokok lebih
dari lima belas batang per hari. Pusat Data dan Informasi Kementerian
Kesehatan RI (2016) mengategorikan perokok ke dalam 4 kelompok,
yaitu tidak merokok, mantan perokok, merokok kadang-kadang, dan
merokok setiap hari.

M

Kopi merupakan minuman yang cukup dikenal oleh umat manusia. Di
dalam kopi terdapat zat yang bernama kafein. Kafein dapat mengubah
detak jantung dan mengurangi kalsium serta air di dalam tubuh. Selain
itu kafein meningkatkan hormon stres yang menyebabkan pembuluh
darah menyempit. Sebagian besar masyarakat, tetap mengonsumsi kopi
dan tidak memperhatikan kesehatannya.
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Konsumsi kopi dunia dari tahun 2001-2008 mengalami kenaikan
rata-rata sekitar 2%. Konsumsi kopi dunia tahun 2008 diperkirakan
7680 ton. Menurut konsultan International Coffe Organization (ICO) yaitu
P dan A marketing international, memperkirakan konsumsi kopi global
dalam periode 2005-2015 meningkat 35,5%. Tingkat konsumsi kopi
dalam negeri berdasarkan hasil survei LPEM UJ Tahun 1989 adalah
sebesar 500 gram/kapita/tahun dan saat ini diperkirakan tingkat
konsumsi kopi di Indonesia telah mencapai 800 gram/kapita/tahun
dan khusus konsumsi bagi masyarakat di Jawa Timur per tahun sekitar
15 ribu ton.
Tidak semua persepsi mengenai dampak buruk kopi itu benar.
Karena menurut beberapa penelitian kopi juga mempunyai khasiat yang
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baik.Tetapi jika tidak membatasi pengonsumsian, kopi mengakibatkan
dampak buruk untuk kesehatan tubuh. Konsumsi kopi sebaiknya tidak
melebihi 300 mg sehari (Kemenkes, 2014). Para ahli menyarankan 200300 mg konsumsi kopi dalam sehari merupakan jumlah yang cukup
untuk orang dewasa. Tapi mengonsumsi kafein sebanyak 100 mg tiap
hari dapat menyebabkan individu tersebut tergantung pada kafein.

5. Pengendalian Stres
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Pengertian umum, stres adalah suatu tekanan atau sesuatu yang terasa
menekan dalam diri individu. Sesuatu tersebut dapat terjadi disebabkan
oleh ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan yang diinginkan
oleh individu, baik keinginan yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah.
Stres akan muncul pada individu bila ada ketidakseimbangan atau
kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat
jasmani maupun rohani.
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Stres dapat didefinisikan sebagai “tekanan batin”, merupakan suatu
bentuk alamiah dari tanggapan seseorang baik secara fisik maupun
secara mental terhadap suatu perubahan di dalam lingkungannya.
Stres yang berkaitan dengan pekerjaan akan dapat menyebabkan
ketidakpuasan, tetapi stres juga tidak buruk, stres juga mempunyai
nilai positif. Menurut Fathoni (2006), faktor-faktor penyebab stres
kerja adalah beban kerja yang sulit dan berlebihan, tekanan dan sikap
pimpinan yang kurang adil dan wajar, waktu dan peralatan kerja yang
kurang memadai, konflik antara pribadi dengan pimpinan atau kelompok
kerja, balas jasa yang terlalu rendah, dan masalah-masalah keluarga
seperti anak, istri, mertua, dan lain-lainnya.

D

Pengendalian stres lebih daripada sekadar mengatasinya, yakni
belajar menanggulangi secara adaptif dan efektif. Pengendalian stres
bertujuan untuk mencegah berkembangnya stres jangka pendek menjadi
stres jangka panjang atau stres yang kronis. Dalam mengatasi stres
pada setiap individu berbeda satu sama lainnya, karena setiap individu
memiliki tingkatan stres yang berbeda dan hanya individu tersebutlah
yang mengetahui seberapa besar stres yang dialaminya. Individu dalam
mengatasi stres tersebut adalah dengan cara latihan jasmani, tidur,
relaksasi, dan meditasi.
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Mendeteksi penyebab stres dan bentuk reaksinya, maka ada tiga pola
dalam mengatasi stres, yaitu pola hidup sehat, pola harmonis, dan pola
patologis (Mangkunegara, 2002).48 Pola sehat, yaitu pola menghadapi
stres dengan kemampuan mengelola perilaku dan tindakan sehingga
adanya stres tidak menimbulkan gangguan, akan tetapi menjadi lebih
sehat dan berkembang dengan cara mengelola waktu dan kesibukan
dengan cara yang baik dan teratur sehingga tidak perlu merasa ada
sesuatu yang menekan, meskipun sebenarnya tantangan dan tekanan
cukup banyak. Selanjutnya pola harmonis, yaitu menghadapi stres
dengan kemampuan mengelola waktu dan kegiatan secara harmonis
dan tidak menimbulkan berbagai hambatan. Sedangkan pola patologis,
yaitu pola menghadapi stres dengan berdampak berbagai gangguan fisik
maupun sosial-psikologis.

E. Istilah-Istilah Penting dalam Bab Ini
Activities
Alkohol
Ekonomi

M

Diskusi
Ekspresikan
Individu
Interaksi

U

Interest

Jantung

Konfigurasi
Konsumsi

D

Model
Monopoli
Olahraga
Opini

Referensi
A.P. Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Remaja
Rosda Karya, 2002).
48
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Relatif
Risiko
Sosial
Uang

F. Pertanyaan Diskusi
Mengapa gaya hidup akan selalu memengaruhi perilaku hidup
seseorang? Berikan penjelasan Anda!

2.

Sebutkan definisi gaya hidup menurut 3 (tiga) orang ahli yang
Anda ketahui!

3.

Apa saja faktor yang memengaruhi gaya hidup seseorang? Sebutkan!

4.

Bagaimanakah yang dimaksudkan gaya hidup berisiko penderita
jantung koroner? Jelaskan pendapat Anda!

D

U

M

M

Y

1.

56

Lifestyle of Determinant Penderita Penyakit Jantung Koroner

4

M

Y

PERILAKU KESEHATAN

U

M

Tujuan Instruksional Khusus:
Setelah membaca bab ini Anda diharapkan mampu memahami dengan
baik tentang:
1. Pendahuluan.
2. Definisi Perilaku Sehat.
3. Faktor yang Memengaruhi Perilaku Sehat.
4. Manfaat Berperilaku Sehat.
5. Istilah-Istilah Penting dalam Bab Ini.
6. Mampu menjawab soal-soal yang diberikan.

D

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan keseharian, setiap orang dalam berperilaku akan
dipengaruhi oleh budaya lingkungan tempat tinggal. Namun itu juga,
sedikit orang yang tidak terpengaruhi oleh budaya lingkungan. Budaya
hidup sehat merupakan bagian perilaku seseorang, kiranya budaya ini
akan membentuk kebiasaan dalam berperilaku dalam hal kesehatan.
Kesehatan seseorang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor
yaitu perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan genetik. Di antara
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faktor-faktor tersebut pengaruh perilaku terhadap status kesehatan,
baik kesehatan individu maupun kesehatan kelompok sangatlah besar.
Salah satu usaha yang sangat penting di dalam upaya mengubah
perilaku adalah dengan melakukan kegiatan pendidikan kesehatan
atau yang biasa dikenal dengan penyuluhan. Sejauh mana kegiatan
tersebut bisa mengubah perilaku masyarakat akan sangat dipengaruhi
oleh faktor-faktor lain yang ikut berperan dan saling berkaitan dalam
proses perubahan perilaku itu sendiri.

M

Y

Perilaku dari pandangan biologis merupakan suatu kegiatan atau
aktivitas organisme yang bersangkutan. Jadi perilaku manusia pada
hakikatnya adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Oleh sebab
itu perilaku manusia mempunyai bentangan yang sangat luas mencakup
berjalan, berbicara, berpakaian, dan lain sebagainya. Bahkan kegiatan
internal seperti berpikir, persepsi, dan emosi juga merupakan perilaku
manusia. Perilaku kesehatan pada dasarnya adalah suatu respons
seseorang terhadap stimulasi yang berkaitan dengan sakit dan penyakit,
sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta lingkungan.

M

B. Definisi Perilaku Sehat

U

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, sehat adalah keadaan
sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup
produktif secara sosial dan ekonomi. Secara luas, sehat berarti suatu
keadaan dinamis di mana individu dapat menyesuaikan diri dengan
perubahan lingkungan internal (seperti psikologis, intelektual, spiritual,
dan penyakit) dan lingkungan eksternal (seperti lingkungan fisik, sosial,
dan ekonomi) dalam mempertahankan kesehatannya.1

Menurut Becker (1979), mengemukakan bahwa perilaku sehat
mencakup:2
Makan dengan menu seimbang. Menu seimbang di sini dalam arti
kualitas (mengandung zat-zat gizi yang diperlukan tubuh), dan
kuantitas dalam arti jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan
tubuh (tidak kurang, tetapi juga tidak lebih).

D

1.

Saam dan Wahyuni, Psikologi Keperawatan, (Jakarta: Rajawali Press, 2012). hlm.
M.H. Becker, Psychosocial Aspects of Health Related Behavior, dalam H.E. Freeman
dan S. Levine (eds.), Handbook of Medical Sociology, (New Jersey: PretenceHall
Englewood Cliffs, 1979).
1
2
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Olahraga teratur, yang juga mencakup kualitas (gerakan), dan
kuantitas dalam arti frekuensi dan waktu yang digunakan untuk
olahraga. Dengan sendirinya kedua aspek ini akan bergantung dari
usia dan status kesehatan yang bersangkutan.

3.

Tidak merokok. Merokok adalah kebiasaan jelek yang mengakibatkan
berbagai macam penyakit. Ironisnya kebiasaan merokok khususnya
di Indonesia seolah-olah sudah membudaya. Hampir 50%
penduduk Indonesia usia dewasa merokok.

4.

Tidak minum minuman keras dan narkoba. Kebiasaan minum miras
dan mengonsumsi narkoba narkotik dan bahan-bahan berbahaya
lainnya juga cenderung meningkat.

5.

Istirahat cukup. Dengan meningkatnya kebutuhan hidup akibat
tuntutan untuk penyesuaian dengan lingkungan modern, meng
haruskan orang untuk bekerja berlebihan sehingga kurang waktu
istirahat. Hal ini juga dapat membahayakan kesehatan.

6.

Mengendalikan stres. Stres akan terjadi pada siapa saja dan
akibatnya bermacam-macam bagi kesehatan. Lebih-lebih sebagai
akibat dari tuntutan hidup yang keras. Kecenderungan stres akan
meningkat pada setiap orang. Stres tidak dapat kita hindari, maka
yang penting agar stres tidak menyebabkan gangguan kesehatan
kita harus dapat mengendalikan atau mengelola stres dengan
kegiatan-kegiatan yang positif.

7.

Perilaku atau gaya hidup lain yang positif bagi kesehatan misalnya
tidak berganti-ganti pasangan dalam hubungan seks, penyesuaian
diri kita dengan lingkungan, dan sebagainya.

U

M

M

Y

2.

D

Menurut Lukaningsing (2011) pada kesehatan fisik sering kali
dipengaruhi oleh pikiran atau nonfisik. Oleh karena itu, untuk men
dapatkan sehat secara fisik maka nonfisik harus mendukung. Dengan
demikian sehat adalah kesejahteraan individu meliputi fisik, psikis,
sosial, dan spiritual.3

Menurut Notoatmodjo (2014) perilaku sehat adalah perilakuperilaku yang berkaitan dengan upaya mencegah atau menghindari
penyakit dan mencegah atau menghindari penyebab datangnya penyakit
atau masalah kesehatan (preventif), serta perilaku dalam mengupayakan,
3

Lukaningsih, Psikologi Kesehatan, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011). hlm.
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mempertahankan, dan meningkatkan kesehatan (promotif). Berbeda
dengan perilaku sakit yang mencakup respons individu terhadap sakit
dan penyakit. Perilaku sehat merupakan perilaku preventif dan promotif.4

Y

Menurut Becker (dalam Marmi & Margiyati, 2013) perilaku sehat
adalah perilaku-perilaku yang berkaitan dengan upaya atau kegiatan
seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya.
Perilaku tersebut mencakup; menu seimbang, olahraga teratur, tidak
merokok, tidak minum minuman keras dan narkoba, istirahat cukup,
mengendalikan stres, dan perilaku atau gaya hidup lain yang positif
bagi kesehatan.5

M

Menurut Marmi & Margiyati (2013) perilaku sehat adalah
tindakan yang dilakukan individu untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatanya, termasuk pencegahan penyakit, perawatan kebersihan diri,
penjagaan kebugaran melalui olahraga dan makanan bergizi. Perilaku
sehat diperlihatkan oleh individu yang merasa dirinya sehat meskipun
secara medis belum tentu mereka betul-betul sehat.6

C. Faktor yang Memengaruhi Perilaku Sehat

U

M

Berbagai konsep dan teori telah mengungkapkan bahwa kesehatan
sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku. Perilaku diakomodir dari
pengetahuan, informasi, lingkungan, bahkan tingkat sosial ekonomi.
Perilaku kesehatan dapat ditelaah dari aspek perilaku sehat yang terlihat
dari gaya hidup sehari-hari, perilaku mencari upaya kesehatan pada
saat mengalami sakit termasuk mengenal gejala penyakit, mengambil
keputusan, dan mendapatkan pertolongan. Pengendalian terhadap
PJK tidak dapat dilepaskan dari modifikasi perilaku kesehatan dengan
berbagai determinannya akan diuraikan pada konsep berikut ini.

D

Menurut Green (Notoatmodjo, 2014) menyatakan perilaku individu
dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu: 7
1.

Faktor predisposisi (predisposing), yaitu faktor yang mempermudah
atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang. Faktor ini

S. Notoatmojo, Ilmu Perilaku Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm.
Marmi dan Margiyati, Pengantar Psikologi Kebidanan, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2013), hlm.
6
Marmi dan Margiyanti, Ibid., hlm.
7
S. Notoatmojo, Op. Cit., hlm.
4
5
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terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai-nilai, dan
sebagainya.
Faktor pemungkin (enabling), yaitu faktor-faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi individu untuk berperilaku.
Faktor ini terwujud dalam ketersediaan sarana dan prasarana atau
fasilitas untuk terjadinya perilaku sehat. Ketiadaan fasilitas dapat
menurunkan niat individu untuk berperilaku sehat.

3.

Faktor penguat (reinforcing), yaitu faktor-faktor yang mendorong
atau mendukung dan memperkuat terjadinya perilaku. Faktor ini
terwujud dalam adanya dukungan sosial, sikap dan perilaku petugas
kesehatan, serta adanya referensi dari pribadi yang dipercaya.

Y

2.

1.

M

Sementara itu, menurut Karr (Notoatmodjo, 2014) menyebutkan
bahwa adanya beberapa faktor yang memengaruhi perilaku sehat.
Faktor-faktor tersebut yaitu: 8
Niat (Behaviour intention)

2.

M

Adanya niat individu untuk bertindak sehubungan objek atau
stimulus di luar dirinya. Seseorang untuk bertindak sehubungan
dengan objek atau stimulus di luar dirinya. Misalnya, pria mau
menggunakan alat kontrasepsi apabila dia memiliki niat untuk
menggunakan alat kontrasepsi tersebut (Notoatmodjo, 2014).9
Dukungan sosial (Social support)

D

U

Dukungan dari masyarakat sekitar memengaruhi perilaku individu.
Di dalam kehidupan masyarakat, perilaku individu cenderung
memerlukan penghargaan dari masyarakat. Seminimalnya dalam
berperilaku sehat tidak menjadi gunjingan di masyarakat. Selain itu,
dukungan sosial dinilai sukses dalam memengaruhi perilaku sehat
individu. Menurut banyak penelitian, keberadaan dukungan sosial
amatlah penting dalam memengaruhi perilaku sehat. Sering kali
ditemui kegagalan atau keberhasilan yang bersifat sementara di dalam
penyelenggaraan promosi kesehatan, karena dukungan sosial kurang
bahkan tidak ada. Sering kali upaya menerapkan perilaku sehat sia-sia
karena kurangnya dukungan sosial (Notoatmodjo, 2014).10
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S. Notoatmojo, Ibid., hlm.
S. Notoatmojo, Ibid., hlm.
10
S. Notoatmojo, Ibid., hlm.
8
9
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3.

Akses informasi (Accessability of information)
Akses informasi adalah tersedianya informasi-informasi terkait
dengan tindakan yang akan diambil seseorang. Informasi yang
cukup dapat menghasilkan pengetahuan terkait bagaimana
mencegah suatu penyakit, sehingga individu dapat mengenali
permasalahan yang ada. Hal ini mendorong untuk berperilaku
sehat.

4.

Otonomi pribadi (Personal autonomy)

5.

M

Y

Otonomi pribadi adalah kewenangan berperilaku yang ditentukan
berdasarkan keinginan diri sendiri. Dalam pengambilan keputusan
yang bebas oleh individu saat ini dinilai masih sukar. Misalnya
di Indonesia, istri harus tunduk terhadap suami. Sehingga ruang
pengambilan keputusan tergantung suami.
Situasi yang memungkinkan (Action situation)

M

Adanya kondisi dan situasi yang memungkinkan meliputi
pengertian yang luas, baik itu berkaitan dengan fasilitas yang
tersedia maupun kemampuan yang tersedia. Tersedianya fasilitas
dan kemampuan membuat individu mampu mewujudkan sikap.
Tindakan tidak akan terlaksana tanpa adanya sarana dan prasarana
(Notoatmodjo, 2014).11

U

Lebih sederhana lagi menurut World Health Organization (WHO)
yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang
menentukan perilaku sehat individu. Yaitu:
Pemikiran dan perasaan. Pertimbangan-pertimbangan pribadi
terhadap objek atau stimulus merupakan modal awal untuk
berperilaku. Didasarkan pertimbangan untung ruginya, manfaat
dan sumber daya atau uang yang tersedia, dan sebagainya.

2.

Adanya acuan atau referensi dari seseorang yang dipercayai. Sering
kali perubahan perilaku masyarakat bergantung acuan kepada tokoh
masyarakat setempat. Bahwa lingkungan sosial individu lebih
sukses memengaruhi perilaku individu tersebut. Adanya dukungan
sosial atau sebaliknya menimbulkan konsekuensi yang baik untuk
mengubah kebiasaan di kalangan masyarakat. Bagi remaja sendiri,

D

1.

11
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S. Notoatmojo, Ibid., hlm.
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perilaku sehat bergantung acuan lebih kepada orangtua atau
keluarga dan teman sebaya (Santrock, 2012).12
Sumber daya yang tersedia merupakan pendukung terjadinya
perubahan perilaku. Dalam teori Green, sumber daya ini adalah
sama dengan faktor enabling (sarana dan prasarana).

4.

Sosial budaya setempat biasanya sangat berpengaruh terhadap
terbentuknya perilaku seseorang. Hal ini dapat terlihat dari perilaku
tiap-tiap etnis berbeda-beda, karena memang masing-masing etnis
mempunyai budaya yang berbeda yang khas.

Y

3.

Dalam teori Snehandu B. Kar (1983) menganalisis perilaku manusia
dari tingkat kesehatan yaitu:13
1.

Faktor-faktor predisposisi (predisposing factors)

2.

M

Faktor-faktor predisposisi yang terwujud dalam pengetahuan, sikap,
kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan sebagainya.
Faktor-faktor pendukung (enabling factors)

3.

M

Faktor-faktor pendukung  yang terwujud dalam lingkungan fisik,
tersedia, atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana
kesehatan. Misalnya: puskesmas, alat-alat kontrasepsi, jamban, dan
sebagainya.
Faktor-faktor pendorong (reinforcing factors)

U

Faktor-faktor pendorong yang terwujud dalam sikap dan perilaku
petugas kesehatan atau petugas lain, yang merupakan kelompok
referensi dari perilaku masyarakat.

Menurut Notoatmojo, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
perilaku hidup sehat antara lain:14
Faktor makanan dan minuman terdiri dari kebiasaan makan pagi
(sarapan), pemilihan jenis asupan makanan, jumlah makanan, dan
minuman, serta kebersihan makanan.

D

1.

Santrock, Life-Span Development (Perkembangan Masa Hidup) Edisi 13. Jilid 1,
Penerjemah: Widyasinta, B, (Jakarta: Erlangga, 2012).
13
Notoatmojo, Metodologi Penelitian Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),
hlm.
14
Notoatmojo, Ilmu Perilaku Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 25.
12
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Faktor perilaku terhadap kebersihan diri sendiri terdiri dari mandi,
membersihkan mulut dan gigi, tangan dan kaki, serta kebersihan
pakaian.

3.

Faktor perilaku terhadap kebersihan lingkungan yang terdiri dari
kebersihan kamar, rumah, lingkungan sekolah.

4.

Faktor perilaku terhadap sakit dan penyakit terdiri dari peme
liharaan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, rencana
pengobatan, serta pemulihan kesehatan.

5.

Faktor keseimbangan antara kegiatan istirahat dan olahraga terdiri
dari banyaknya waktu istirahat, aktivitas di rumah atau di luar
rumah, dan olahraga teratur.

Y

2.

M

Faktor lain yang merupakan faktor yang memengaruhi perilaku
sehat antara lain:15
Kebersihan diri, mencakup kebersihan hidung, kebersihan kulit,
kebersihan telinga, kebersihan tangan dan kuku, kebersihan gigi,
kebersihan kaki, dan kebersihan rambut.

2.

Pola minuman dan makanan sehat.

3.

Pola gerak dan olahraga.

4.

Pola kegiatan seimbang, di antaranya rekreasi, istirahat, dan tidur.

5.

Pola pencegahan dan penanganan penyakit.

M

1.

U

Menurut Becker (1979), mengemukakan bahwa perilaku sehat
mencakup:16
Makan dengan menu seimbang. Menu seimbang di sini dalam arti
kualitas (mengandung zat-zat gizi yang diperlukan tubuh), dan
kuantitas dalam arti jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan
tubuh (tidak kurang, tetapi juga tidak lebih).

2.

Olahraga teratur, yang juga mencakup kualitas (gerakan), dan
kuantitas dalam arti frekuensi dan waktu yang digunakan untuk
olahraga. Dengan sendirinya kedua aspek ini akan bergantung dari
usia, dan status kesehatan yang bersangkutan.

D

1.

https://www.yuksinau.id/pola-hidup-sehat/diakses tanggal 10 Maret 2020.
M.H. Becker, Op. Cit.

15

16
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Tidak merokok. Merokok adalah kebiasaan jelek yang mengakibatkan
berbagai macam penyakit. Ironisnya kebiasaan merokok khususnya
di Indonesia seolah-olah sudah membudaya. Hampir 50%
penduduk Indonesia usia dewasa merokok.

4.

Tidak minum minuman keras dan narkoba. Kebiasaan minum miras
dan mengonsumsi narkoba narkotik dan bahan-bahan berbahaya
lainnya juga cenderung meningkat.

5.

Istirahat cukup. Dengan meningkatnya kebutuhan hidup akibat
tuntutan untuk penyesuaian dengan lingkungan modern, meng
haruskan orang untuk bekerja berlebihan sehingga kurang waktu
istirahat. Hal ini juga dapat membahayakan kesehatan.

6.

Mengendalikan stres. Stres akan terjadi pada siapa saja dan
akibatnya bermacam-macam bagi kesehatan. Lebih-lebih sebagai
akibat dari tuntutan hidup yang keras. Kecenderungan stres akan
meningkat pada setiap orang. Stres tidak dapat kita hindari, maka
yang penting agar stres tidak menyebabkan gangguan kesehatan
kita harus dapat mengendalikan atau mengelola stres dengan
kegiatan-kegiatan yang positif.

7.

Perilaku atau gaya hidup lain yang positif bagi kesehatan misalnya
tidak berganti-ganti pasangan dalam hubungan seks, penyesuaian
diri kita dengan lingkungan, dan sebagainya.

M

M

Y

3.

Notoatmodjo (2012) menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh
3 faktor, yaitu:17
Faktor-faktor predisposisi, mencakup pengetahuan dan sikap
masyarakat terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang
dianut masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, dan
sebagainya.

D

U

1.
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2.

Faktor-faktor pemungkin, mencakup ketersediaan sarana dan
prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat.

3.

Faktor-faktor penguat, meliputi faktor sikap dan perilaku petugas
kesehatan.

Notoatmodjo, Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2012), hlm.
17
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Di bawah ini merupakan gambar 4.1 yaitu landasan teori persepsi
terhadap perilaku:18
Eksternal:
1. Pengalaman
2. Fasilitas
3. Sosio-budaya
4. Lingkungan

Internal:
1. Persepsi
2. Pengetahuan
3. Sikap
4. Keyakinan
5. Motivasi

Respons:
1. Perilaku

Y

Gambar 4.1 Skema Perilaku
Sumber: Modifikasi Lawrence Green, dalam Soekidjo Notoatmodjo 2012

D. Manfaat Berperilaku Sehat

Manfaat secara umum, beberapa keuntungan yang diperoleh apabila
menerapkan pola hidup sehat, antara lain:
Perasaan akan terasa lebih tenteram dan damai.

b.

Penampilan badan akan terlihat lebih segar.

c.

Memiliki pola pikir yang lebih positif.

d.

Memiliki kualitas tidur yang baik.

e.

Meningkatkan daya jangkau dari gerakan tubuh.

f.

Mempertahankan kelenturan tubuh.

M

a.

U

1.

M

Manfaat berperilaku atau pola hidup sehat dibagi menjadi tiga, yakni
manfaat penerapan pola hidup, pola hidup sehat jasmani, dan pola
hidup sehat secara mental, berikut penjelasannya:19

Dapat berkonsentrasi dengan lebih baik.

h.

Etos kerja yang baik.

i.

Menghemat pengeluaran dalam biaya berobat.

j.

Interaksi sosial akan menjadi lebih baik.

Manfaat secara jasmani, jika ditinjau secara jasmani pola hidup
sehat akan bermanfaat:

D

2.

g.

a.

Terhindar dari penyakit diabetes.

b.

Akan terhindar dari pengeroposan tulang.

c.

Melindungi tubuh dari serangan penyakit osteoporosis.

Notoatmodjo, Ibid.
https://www.yuksinau.id/pola-hidup-sehat/. Diakses tanggal 10 Maret 2020.

18
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Kekuatan tulang akan terjaga.

e.

Mengurangi risiko dalam terkena serangan jantung.

f.

Menjaga kesehatan tulang.

g.

Sendi akan menjadi lebih stabil.

h.

Masa tulang akan terjaga hingga tua.

i.

Menghindari risiko dari serangan stroke.

Y

Manfaat secara mental atau rohani, jika dilihat dari segi mental,
manfaat penerapan pola hidup sehat, adalah:
a.

Menjaga kestabilan mood.

b.

Mengurangi stres.

c.

Menguatkan daya ingat pada usia lanjut.

d.

Terhindar dari perasaan depresi.

e.

Dapat lebih berkonsentrasi.

f.

Mengurangi rasa cemas.

M

3.

d.

1.

M

Manfaat perilaku hidup sehat (pola hidup sehat) yang bisa anda
dapatkan adalah, sebagai berikut:20
Bisa menjaga berat badan ideal

Cara pola hidup sehat yang pertama bisa anda lakukan adalah
dengan makan makanan sehat dan berolahraga secara teratur.
Keduanya dapat membantu anda menghindari penambahan berat
badan belebih dan menjaga angka berat badan yang sehat.
Bisa menjaga dan menaikkan mood

U

2.

D

Menurut Mayo Clinic, berolahraga dan makan makanan sehat
merupakan cara pola hidup sehat yang bermanfaat bagi mood atau
suasana hati anda. Ini dikarenakan aktivitas fisik bisa merangsang
keluarnya produksi hormon endorfin.

3.

Mencegah penyakit datang

Melakukan berbagai cara pola hidup sehat dapat membantu
mencegah terjadinya kondisi kesehatan tertentu. Contohnya seperti
penyakit jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi.

https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/pola-hidup-sehat-tidakdidukung-keluarga/. Diakses tanggal 10 Maret 2020.
20
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4.

Stamina dan energi makin meningkat
Melakukan latihan fisik secara teratur guna meningkatkan kekuatan
otot dan meningkatkan daya tahan tubuh. Makan makanan sehat dan
rutin melakukan aktivitas fisik juga dapat membantu mengantarkan
oksigen dan nutrisi ke jaringan sel tubuh, terutama jantung.

U

M

M

Y

Perilaku-perilaku hidup sehat sebagaimana disebutkan di atas dapat
dilihat pada gambar 4.2 berikut:21

Gambar 4.2 Manfaat Hidup Sehat

D

Sumber = https://www.pinterest.com/pin/235524255489584694/

Sejumlah lambang dari gambar di atas menunjukan perilaku sehat
yang kiranya dapat diterapkan dan dilaksanakan setiap individu dalam
lingkungan keluarga. Perilaku hidup sehat tersebut memberi manfaat
terutama dalam pencegahan PJK tersebut.
https://www.pinterest.com/pin/235524255489584694/. Diakses tanggal
11 Maret 2020.
21

68

Lifestyle of Determinant Penderita Penyakit Jantung Koroner

E. Istilah-Istilah Penting dalam Bab Ini
Ekonomi
Eksternal
Fasilitas
Gizi
Individu

Y

Informasi
Internal
Jasmani
Jiwa

M

Lingkungan
Olahraga
Perilaku
Prasarana
Rohani
Sakit
Sarana
Sehat
Sekolah

M

Psikologi

U

Sosial

F. Pertanyaan Diskusi
Mengapa seseorang harus mencerminkan perilaku sehat dari PJK?
Berikan penjelasan Anda!

D

1.
2.

Jelaskan definisi perilaku sehat menurut 4 (empat) orang ahli atau
pakar kesehatan terkait perilaku sehat tersebut!

3.

Faktor apa yang memengaruhi perilaku sehat seseorang? Jelaskan
pendapat Anda!

4

Apa saja manfaat berperilaku sehat bagi seseorang? Sebutkan!
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Y
M
M
U

D
[Halaman ini sengaja dikosongkan]

5

M

Y

PERILAKU SAKIT

U

M

Tujuan Instruksional Khusus:
Setelah membaca bab ini Anda diharapkan mampu memahami dengan
baik tentang:
1. Pendahuluan.
2. Definisi Perilaku Sakit.
3. Faktor yang Memengaruhi Perilaku Sakit.
4. Faktor Motivasi Perilaku Sakit.
5. Istilah-Istilah Penting dalam Bab Ini.
6. Mampu menjawab soal-soal yang diberikan.

D

A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan modal utama dalam kehidupan setiap orang.
Namun, kesehatan seseorang tersebut akan dipengaruhi oleh yang
namanya sakit. Perilaku sehat dan sakit merupakan dua hal yang
berpandangan sama. Perilaku sehat adalah kepedulian seseorang untuk
selalu menjaga pola kesehatan dirinya, keluarga, termasuk lingkungan
tempat tinggal. Sementara perilaku sakit berpandangan bahwa upaya
seseorang untuk mencegah, mengobati, atau mencari kesembuhan atas
penyakit yang dideritanya.
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Pada kenyataannya di dalam masyarakat terdapat beraneka
ragam konsep sehat-sakit yang diberikan oleh pihak provider atau
penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Timbulnya perbedaan konsep
sehat-sakit yang diberikan oleh pihak penyelenggara pelayanan
kesehatan disebabkan adanya persepsi sakit yang berbeda antara
masyarakat dan provider. Ada perbedaan persepsi yang berkisar antara
penyakit dengan rasa sakit.

M

Y

Penyakit adalah suatu bentuk reaksi biologis terhadap suatu
organisme, benda asing, atau luka. Hal ini adalah suatu fenomena yang
objektif yang ditandai oleh perubahan fungsi-fungsi tubuh sebagai
organisme biologis. Sedangkan sakit adalah penilaian seseorang
terhadap penyakit sehubungan dengan pengalaman yang langsung
dialaminya. Hal ini merupakan fenomena subjektif yang ditandai dengan
perasaan tidak enak.

M

Dari batasan kedua pengertian atau istilah yang berbeda tersebut,
tampak adanya perbedaan konsep sehat-sakit yang kemudian akan
menimbulkan permasalahan konsep sehat-sakit di dalam masyarakat.
Secara objektif seseorang terkena penyakit, salah satu organ tubuhnya
terganggu fungsinya namun, dia tidak merasa sakit. Atau sebaliknya,
seseorang merasa sakit bila merasakan sesuatu di dalam tubuhnya,
tetapi dari pemeriksaan klinis tidak diperoleh bukti bahwa ia sakit.

U

Suatu konsep sehat masyarakat, yaitu bahwa sehat adalah orang
yang dapat bekerja atau dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari,
dan keluar konsep sakit, di mana dirasakan oleh seseorang yang sudah
tidak dapat bangkit dari tempat tidurnya, tidak dapat menjalankan
pekerjaannya sehari-hari.

D

Persepsi masyarakat tentang sakit yang notabene merupakan
konsep sehat-sakit masyarakat berbeda pada tiap kelompok masyarakat.
Konsep kelompok masyarakat yang satu berbeda dengan konsep sehatsakit kelompok yang lain. Untuk itu maka tiap-tiap unit pelayanan
kesehatan komunitas perlu mencari sendiri konsep sehat-sakit
masyarakat yang dilayaninya. Untuk itu penelitian tentang aspek-aspek
sosial budaya kesehatan sangat diperlukan oleh tiap unit pelayanan
kesehatan komunitas.
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B. Definisi Perilaku Sakit
Perilaku sakit merupakan bagian atau upaya yang dilakukan setiap orang
dalam usaha atau ikhtiar penyembuhan. Menurut Solita Sarwono (1993)
yang dimaksud dengan perilaku sakit adalah segala bentuk tindakan
yang dilakukan oleh individu yang sedang sakit agar memperoleh
kesembuhan.1

Y

Secara ilmiah penyakit (desease) diartikan sebagai gangguan fungsi
fisiologis dari suatu organisme sebagai akibat dari infeksi atau tekanan
dari lingkungan. Jadi penyakit itu bersifat objektif. Sebaliknya, sakit
(illness) adalah penilaian individu terhadap pengalaman menderita
suatu penyakit.

M

M

Menurut Von Mering, studi yang benar mengenai makhluk
manusia yang sakit berpendapat bahwa setiap individu hidup dengan
gejala-gejala maupun konsekuensi penyakit, dalam aspek-aspek fisik,
mental, medikal, dan sosialnya. Dalam usahanya untuk meringankan
penyakitnya, si sakit terlibat dalam serangkaian proses pemecahan
masalah yang bersifat internal maupun eksternal baik spesifik maupun
nonspesifik.2
Tingkah laku sakit, yakni istilah yang paling umum, didefinisikan
sebagai “cara-cara di mana gejala-gejala ditanggapi, dievaluasi, dan
diperankan oleh seorang individu yang mengalami sakit, kurang
nyaman, atau tanda-tanda lain dari fungsi tubuh yang kurang baik”.3

D

U

Tingkah laku sakit dapat terjadi tanpa adanya peranan sakit.
Misalnya seorang dewasa yang bangun dari tidurnya dengan leher
sakit menjalankan peranan sakit, ia harus memutuskan, apakah ia akan
minum aspirin dan mengharapkan kesembuhan, atau memanggil dokter.
Namun hal ini bukanlah tingkah laku sakit, hanya apabila penyakit itu
telah didefinisikan secara cukup serius sehingga menyebabkan seseorang
tidak dapat melakukan sebagian atau seluruh peranan normalnya, yang
berarti mengurangi dan memberikan tuntutan tambahan atas tingkah
laku peranan orang-orang di sekelilingnya, maka barulah dikatakan

Solita Sarwono, Sosiologi Kesehatan Beberapa Konsep Serta Aplikasinya,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993).
2
Anderson R., et. al., Equity in Health Service, Emperical Analysis in Social Policy,
(Cambrige: Mass Ballinger Publishing Company, 2009).
3
Anderson R., Ibid.
1
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bahwa seseorang itu melakukan peranan sakit. Sebagaimana dikatakan
Jaco, ketika tingkah laku yang berhubungan dengan penyakit disusun
dalam suatu peranan sosial, maka peranan sakit menjadi suatu cara
yang berarti untuk bereaksi dan untuk mengatasi eksistensi dan bahayabahaya potensial penyakit oleh suatu masyarakat.4

M

Y

Perilaku sakit diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang
dilakukan oleh individu yang sedang sakit agar memperoleh kesembuhan.
Dalam hal ini bila seseorang sakit maka ia akan mengalami beberapa
tahapan yang dimulai dari timbulnya gejala-gejala yang menunjukkan
suatu kondisi sakit hingga si sakit mencari pengobatan. Sedangkan
perilaku sehat adalah segala tindakan yang dilakukan individu untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatannya termasuk pencegahan
penyakit, perawatan kebersihan diri, penjagaan kebugaran melalui
olahraga dan makanan bergizi. Perilaku sehat ini dipertunjukkan oleh
individu-individu yang merasa dirinya sehat meskipun secara medis
belum tentu mereka betul-betul sehat (Sarwono, 2005).5
Menurut Sarwono (2011) bahwa penyebab perilaku sakit adalah
sebagai berikut:6
Dikenal dan dirasakan tanda dan gejala yang menyimpang dari
keadaan normal.

2.

Anggapan adanya gejala serius yang dapat menimbulkan bahaya.

3.

Gejala penyakit dirasakan akan menimbulkan dampak terhadap
hubungan keluarga, hubungan kerja, dan kegiatan kemasyarakatan.

4.

Frekuensi dan persisten (terus-menerus, menetap) tanda dan gejala
yang dapat dilihat.

5.

Kemungkinan individu untuk terserang penyakit.

6.

Adanya informasi, pengetahuan, dan anggapan budaya tentang
penyakit.

D

U

M

1.

7.

Adanya perbedaan interpretasi tentang gejala penyakit.

8.

Adanya kebutuhan untuk mengatasi gejala penyakit.

9.

Tersedianya berbagai sarana pelayanan kesehatan, seperti fasilitas,
tenaga, obat-obatan, biaya, dan transportasi.
Anderson R., Ibid.
Sarwono, Ilmu Kebidanan, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2005).
6
S.W. Sarwono, Psikologi Remaja,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

4

5
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C. Faktor yang Memengaruhi Perilaku Sakit
Menurut Mechanic yang dijabarkan oleh Sarwono (2005), menjelaskan
bahwa terjadi proses dalam diri individu sebelum dia menentukan untuk
mencari upaya pengobatan. Banyak faktor yang menyebabkan orang
bereaksi terhadap penyakit, antara lain:7
Dikenalinya atau dirasakannya gejala-gejala atau tanda-tanda yang
menyimpang dari keadaan biasa.

2.

Banyaknya gejala yang dianggap serius dan diperkirakan
menimbulkan bahaya.

3.

Dampak gejala itu terhadap hubungan dengan keluarga, hubungan
kerja, dan dalam kegiatan sosial lainnya.

4.

Frekuensi dari gejala dan tanda-tanda yang tampak dan persistensinya.

5.

Nilai ambang dari mereka yang terkena gejala itu atau kemungkinan
individu untuk diserang penyakit itu.

6.

Informasi, pengetahuan, dan asumsi budaya tentang penyakit itu.

7.

Perbedaan interpretasi terhadap gejala yang dikenalnya.

8.

Adanya kebutuhan untuk bertindak/berperilaku untuk mengatasi
gejala sakit tersebut.

9.

Tersedianya sarana kesehatan, kemudahan mencapai sarana
tersebut, tersedianya biaya dan kemampuan untuk mengatasi
stigma dan jarak sosial (rasa malu, takut, dan sebagainya).

M

M

Y

1.

U

Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku sakit adalah sebagai
berikut (Sarwono, 2011):8
Faktor Internal

a.

D

1.

b.

7
8

Persepsi individu terhadap gejala dan sifat sakit yang dialami
klien akan segera mencari pertolongan jika gejala tersebut
dapat mengganggu rutinitas kegiatan sehari-hari.
Jenis penyakit. Pada penyakit akut di mana gejala relatif singkat
dan berat serta mungkin mengganggu fungsi pada seluruh
dimensi yang ada, maka klien biasanya akan segera mencari
pertolongan dan mematuhi program terapi yang diberikan.
Sedangkan pada penyakit kronik biasanya berlangsung

Sarwono, Op. Cit.
S.W. Sarwono, Op. Cit.
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lama >6 bulan sehingga jelas dapat mengganggu fungsi di
seluruh dimensi yang ada. Jika penyakit kronik itu tidak dapat
disembuhkan dan terapi yang diberikan hanya menghilangkan
sebagian gejala yang ada, maka klien mungkin tidak akan
termotivasi untuk memenuhi rencana terapi yang ada.
Faktor Eksternal
a.

Gejala yang terlihat dari suatu penyakit dan memengaruhi citra
tubuh dan perilaku sakit. Misalnya orang yang mengalami bibir
kering dan pecah-pecah mungkin akan lebih cepat mencari
pertolongan daripada orang dengan serak tenggorokan, karena
mungkin komentar orang lain terhadap gejala bibir pecahpecah yang dialaminya.

b.

Kelompok sosial klien akan membantu mengenai ancaman
penyakit, atau justru menyangkal potensi terjadinya suatu
penyakit.

c.

Latar belakang budaya seseorang memengaruhi bagaimana
menjadi sehat, mengenal penyakit, dan menjadi sakit.

d.

Ekonomi merupakan aspek yang turut memengaruhi, semakin
tinggi tingkat ekonomi seseorang biasanya ia akan lebih cepat
tanggap terhadap gejala penyakit yang ia rasakan. Sehingga ia
akan segera mencari pertolongan ketika merasa ada gangguan
pada kesehatannya.

e.

Kemudahan akses terhadap sistem pelayanan. Dekatnya jarak
klien dengan RS, klinik, atau tempat pelayanan medis lain
sering memengaruhi kecepatan mereka dalam memasuki
sistem pelayanan kesehatan. Demikian pula beberapa klien
enggan mencari beberapa pelayanan yang kompleks dan besar
dan mereka lebih suka untuk mengunjungi Puskesmas yang
tidak membutuhkan prosedur yang rumit.

D

U

M

M

Y

2.

f.

76

Dukungan sosial di sini meliputi beberapa institusi atau
perkumpulan yang bersifat peningkatan kesehatan. Di institusi
tersebut dapat dilakukan berbagai kegiatan, seperti seminar
kesehatan, pendidikan dan pelatihan kesehatan, latihan
(aerobik, senam poco-poco, dan lain-lain). Juga menyediakan
fasilitas olahraga seperti kolam renang, lapangan bola basket
dan lapangan sepak bola, dan lain-lain).
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D. Faktor Motivasi Perilaku Sakit
Terhadap seseorang yang mengalami sakit masih ada dorongan
atau motivasi untuk sebuah penyembuhan. Motivasi sebagai suatu
bentuk untuk mampu bertahan untuk hidup atas gejala sakit yang
diderita dan ini merupakan prinsip hidup dalam berperilaku sakit
oleh seseorang.

Y

Perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap
stimulus (rangsangan dari luar). Perilaku ini terjadi melalui proses
adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut
merespons (Skiner dalam Notoatmodjo, 2007).9
Perilaku kesehatan dapat dikategorikan menjadi empat kelompok
(Notoatmodjo, 2010):10

M

Perilaku sakit dan penyakit

Perilaku peningkatan kesehatan, apabila seseorang dalam
keadaan sehat. Hal ini mengandung maksud bahwa kesehatan
itu sangat dinamis dan relatif, maka dari itu orang sehat pun
perlu diupayakan supaya mencapai tingkat kesehatan yang
seoptimal mungkin, misalnya makan makanan yang bergizi,
olahraga, dan sebagainya.

b.

Perilaku pencegahan penyakit, dan penyembuhan penyakit bila
sakit serta pemulihan kesehatan bilamana telah sembuh dari
penyakit. Perilaku pencegahan ini merupakan respons untuk
melakukan pencegahan penyakit, termasuk juga perilaku untuk
tidak menularkan penyakit kepada orang lain.

M

a.

U

1.

D

c.

d.

Perilaku pencarian pengobatan, yaitu perilaku mencari atau
melakukan pengobatan seperti usaha mengobati sendiri
penyakitnya atau mencari pengobatan ke fasilitas-fasilitas
modern.
Perilaku pemulihan pengobatan, yaitu perilaku yang ber
hubungan dengan usaha-usaha pemulihan kesehatan setelah
sembuh dari suatu penyakit.

Notoatmodjo, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, (Jakarta: Rineka Cipta,
2007).
10
Notoatmodjo, Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Rineka Cipta,
2010).
9
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Perilaku pencarian dan penggunaan sistem atau fasilitas pelayanan
kesehatan, atau sering disebut perilaku pencarian pengobatan.
Perilaku ini adalah menyangkut upaya atau tindakan seseorang
pada saat menderita penyakit dan/atau kecelakaan. Tindakan
atau perilaku ini dimulai dari mengobati sendiri sampai mencari
pengobatan yang lebih baik.

3.

Perilaku terhadap makanan yaitu respons seseorang terhadap
makanan sebagai kebutuhan vital bagi kehidupannya. Perilaku
ini meliputi pengetahuan, persepsi, sikap, dan praktik seseorang
terhadap makanan serta unsur-unsur yang terkandung di dalamnya
(zat gizi), pengolahan makanan, dan sebagainya sehubungan
kebutuhan tubuh kita.

4.

Perilaku kesehatan lingkungan yaitu seseorang merespons
lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial budaya dan
sebagainya. Sehingga lingkungan tersebut tidak memengaruhi
kesehatannya.

M

Y

2.

1.

M

Pencegahan penyakit dapat dipahami sesuai dengan aktivitas
kesehatan pada tingkat primer, sekunder, dan tersier (Poter & Perry
2009).11
Pencegahan primer

U

Penyedia pencegahan primer memiliki perlindungan khusus
terhadap penyakit untuk mencegah terjadinya suatu penyakit.
Contohnya, imunisasi massal (polio prypiritis diptheria) untuk
mencegah penyakit menular akut yang mengurangi faktor risiko
(tidak aktifnya tekanan darah tinggi) dan pengendalian asap udara
(asap pasif, asbes), air (polutan kimia), dan kebisingan (pelepasan
luringness mesin) polusi untuk mencegah penyakit kronis.
Pencegahan sekunder

D

2.

Masalah sekunder berkaitan dengan upaya pendidikan edukasi yang
terorganisir dan digunakan untuk mempromosikan kesimpulan
kasus carly individu yang menderita penyakit sehingga intervensi
segera dapat dilakukan untuk menghentikan proses patologis
dan membatasi ketidaksuburan. Pendidikan publik untuk

Potter & Perry, Fundamental of Nursing Fundamental Keperawatan 1, Edisi 7,
(Jakarta: Salemba Medika, 2009).
11
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mempromosikan pemeriksaan payudara sendiri dan pemeriksaan
diri terhadap testis atau penggunaan alat rumah tangga untuk
pendidikan darah okultisme pada spesimen tinja adalah contoh
pencegahan sekunder. Bila pencegahan primer tidak tersedia,
pencegahan sekunder (diagnosis dini atau suntikan) adalah garis
pertahanan pertama yang menyerang penyakit ini. Dalam situasi
lain, tindakan pencegahan primer mungkin tersedia namun tidak
membantu pencegahan sekunder.
Pencegahan tersier

Y

3.

M

Pencegahan tersier diarahkan untuk meminimalkan operasi residual
dari penyakit dan membantu klien belajar hidup secara produktif
dengan keterbatasan. Program rehabilitasi jantung yang disertai
dengan infark miokard atau obat kardiovaskular merupakan hasil
yang sangat baik dari layanan pencegahan tersier.

Prepathogenesis phase

Pada tahap ini dapat dilakukan melalui kegiatan primary prevention
atau pencegahan primer. Pencegahan primer ini dapat dilaksanakan
selama fase prepathogenesis suatu kejadian penyakit atau masalah
kesehatan. Pencegahan dalam arti sebenarnya, terjadi sebelum
sakit atau ketidakfungsian dan diaplikasikan ke populasi sehat pada
umumnya. Pencegahan primer merupakan usaha agar masyarakat
yang berada dalam stage of optinum health tidak jatuh ke dalam stage
yang lain yang lebih buruk. Pencegahan primer melibatkan tindakan
yang diambil sebelum terjadinya masalah kesehatan dan mencakup
aspek promosi kesehatan dan perlindungan. Dalam aspek promosi
kesehatan, pencegahan primer berfokus pada peningkatan
kesehatan secara keseluruhan dari individu, keluarga, dan kelompok
masyarakat. Aspek perlindungan kesehatan dari pencegahan primer
juga dapat melibatkan, mengurangi, atau menghilangkan faktor
risiko sebagai cara untuk mencegah penyakit. Primary prevention
dilakukan dengan dua kelompok kegiatan, yaitu:

D

U

1.

M

Berdasarkan Levll dan Clark bahwa tingkat pencegahan dalam
keperawatan komunitas dapat dilakukan pada tahap sebelum terjadinya
penyakit adalah tahap prepathogenesis phase dan tahap pathogenesis phase.
Penjelasannya:
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a.

Health Promotion atau peningkatan kesehatan.
Yaitu peningkatan status kesehatan masyarakat, dengan
melalui beberapa kegiatan:
1) Pendidikan kesehatan atau health education.
2) Penyuluhan kesehatan masyarakat (PKM) seperti
penyuluhan tentang masalah gizi.

4) Pengadaan rumah sehat.
5) Pengendalian lingkungan.

Y

3) Pengamatan tumbuh kembang anak atau growth and
development monitoring.

6) Program P2M (pemberantasan penyakit tidak menular).

b.

M

7) Simulasi dini atau awal dalam kesehatan keluarga
dan asuhan pada anak atau balita penyuluhan tentang
pencegahan.
General and spesific protection (perlindungan umum dan khusus)

M

Merupakan usaha kesehatan untuk memberikan perlindungan
secara khusus atau umum kepada seseorang atau masyarakat,
antara lain:
1) Imunisasi.

2) Hygien perseorangan.

3) Perlindungan diri dari kecelakaan.

U

4) Perlindungan diri dari lingkungan kesehatan kerja.
5) Perlindungan diri dari carsinogen, toxic, dan alergen.

2.

Pathogenesis phase

Pada tahap pathogenesis dapat dilakukan dua kegiatan pencegahan,
yaitu:

D

a.

80

Secondary prevention (pencegahan sekunder)
Yaitu pencegahan terhadap masyarakat yang masih sedang
sakit, dengan dua kelompok kegiatan:
1) Early diagnosis and prompt treatment (diagnosis dini dan
pengobatan segera atau akurat), antara lain melalui,
pemeriksaan kasus dini (early case finding), pemeriksaan
umum lengkap (general check up), pemeriksaan massal
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(mass screening), survei terhadap kontak, sekolah, dan
rumah (contact survey, school survey, house survey), kasus (case
holding), pengobatan adekuat (adekuat tretment).
2) Disability limitation (pembatasan kecacatan). Penyem
purnaan dan intensifikasi terapi lanjutan, pencegahan
komplikasi, perbaikan fasilitas kesehatan, penurunan
beban sosial penderita, dan lain-lain.

b.

M

Y

Pencegahan sekunder dilakukan mulai saat fase patogenesis
(masa inkubasi) yang dimulai saat bibit penyakit masuk ke
dalam tubuh manusia sampai saat timbulnya gejala penyakit
atau gangguan kesehatan. Diagnosis dini dan intervensi yang
tepat untuk menghambat proses patalogik (proses perjalanan
penyakit) sehingga dapat memperpendek waktu sakit dan
tingkat keparahan atau keseriusan penyakit.
Tertiary prevention (pencegahan tersier)

Yaitu usaha pencegahan terhadap masyarakat yang setelah
sembuh dari sakit serta mengalami kecacatan antara lain:

M

1) Pendidikan kesehatan lanjutan.
2) Terapi kerja (work therapy).

3) Perkampungan rehabilitasi sosial.
4) Penyadaran masyarakat.

5) Lembaga rehabilitasi dan partisipasi masyarakat.

U

Dalam pencegahan ini dapat dilaksanakan melalui program
rehabilitasi untuk mengurangi ketidakmampuan dan meningkatkan
efisiensi hidup penderita. Kegiatan rehabilitasi meliputi aspek medis
dan sosial. Pencegahan tersier dilaksanakan pada fase lanjut proses
patogenese suatu penyakit atau gangguan kesehatan.

D

Rehabilitasi sebagai tujuan pencegahan tersier lebih dari upaya
menghambat proses penyakitnya sendiri yaitu mengembalikan individu
kepada tingkat yang optimal dari ketidakmampuannya. Pencegahan pada
tahap ini dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan masyarakat yang
sudah jatuh pada tahap sakit ringan, sakit, dan sakit berat agar dapat
mungkin kembali ke tahap sehat optimum.
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Faktor yang memengaruhi perilaku sakit ini kajian teoretisnya dapat
dilihat pada gambar 5.1 berikut:12
Faktor predisposisi:
pengetahuan, nilai,
sikap, persepsi
Faktor pemungkin:
Ketersediaan
sumber daya,
tingkat kemudahan
untuk diakses,
keterampilan,
sarana prasarana

Perilaku
pencegahan:
primer,
sekunder,
tersier

Kualitas
hidup

Y

Komponen
program
kesehatan

M

Faktor penguat:
Sikap, perilaku,
dukungan tenaga
kesehatan, orang
tua, teman

Gambar 5.1 Kerangka Teori

M

Sumber: Lawrance W. Green (2000)

E. Istilah-Istilah Penting dalam Bab Ini
Diagnosis
Edukasi

U

Ekonomi
Fasilitas
Gizi

Ilmiah

D

Imunisasi
Individu
Infeksi

Institusi

Intensifikasi
Lawrance W. Green, Health Promotion Planning An Education and Environmental
Approach, (London: Mayfield, 2000).
12
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Intervensi
Klinik
Konsekuensi
Lembaga
Masyarakat
Medis
Objektif

Y

Olahraga
Pengetahuan
Pengobatan
Populasi
Primer
Puskesmas
Rehabilitasi

M

Penyakit

Tersier

M

Sekunder

F. Pertanyaan Diskusi

Jelaskanlah paradigma Anda terhadap dua perilaku kesehatan, yaitu
perilaku sakit dan perilaku sehat. Mengapa demikian?

U

1.

Sebutkan definisi perilaku sakit menurut 3 (tiga) orang ahli yang
Anda ketahui?

3.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perilaku sakit? Jelaskan!

4.

Sebutkan 5 (lima) contoh faktor yang memengaruhi perilaku sakit
tersebut!

D

2.
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Y
M
M
U

D
[Halaman ini sengaja dikosongkan]

6

M

Y

PERILAKU PENCARIAN
PENGOBATAN

U

M

Tujuan Instruksional Khusus:
Setelah membaca bab ini Anda diharapkan mampu memahami dengan
baik tentang:
1. Pendahuluan.
2. Perilaku Pencarian Pengobatan.
3. Layanan Kesehatan Pemerintah.
4. Layanan Kesehatan Swasta.
5. Layanan Kesehatan Tradisional.
6. Istilah-Istilah Penting dalam Bab Ini.
7. Mampu menjawab soal-soal yang diberikan.

D

A. Pendahuluan
Perilaku pencarian pengobatan didasarkan pada epidemiologi atau jenis
penyakit yang dialami oleh seseorang. Dengan demikian ruang lingkup
pencarian pengobatan dapat dilakukan di mana saja oleh seseorang yang
penting tidak berdampak buruk terhadap kesehatan orang yang mencari
pengobatan tersebut. Dalam pada itu, setiap orang yang berperilaku
sakit tersebut hendaknya dalam pencarian suatu pengobatan harus dapat
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melakukan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya efektif, dalam
ketercapaian atas suatu kesembuhan terhadap penyakit yang diderita.
Perilaku pencarian pengobatan (health seeking behavior) yaitu usaha
yang dilakukan untuk mencari atau melakukan pengobatan dengan
mengobati penyakitnya sendiri atau memanfaatkan fasilitas kesehatan
(rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya) maupun fasilitas pengobatan
tradisional (dukun, shinshe, dan sebagainya) (Notoatmodjo, 2007).1

M

Y

Upaya pengobatan secara mandiri yang dilakukan masyarakat
untuk mengobati dirinya sendiri dikenal dengan istilah self medication
atau swamedikasi (Departemen Kesehatan RI, 2006).2 Berdasarkan data
yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional(Susenas) Badan
Pusat Statistik (BPS) tahun 2009, 66% penduduk Indonesia memilih
pengobatan mandiri sebagai upaya untuk mengobati dirinya sendiri
dan sisanya memanfaatkan fasilitas kesehatan. Pengobatan mandiri
dibatasi hanya untuk penggunaan obat bebas, obat bebas terbatas dan
obat wajib apotek.

U

M

Banyaknya informasi mengenai iklan obat bebas dan obat bebas
terbatas berpengaruh besar terhadap banyaknya masyarakat yang
melakukan pengobatan sendiri (Maulana, 2009).3 Banyaknya obat
yang dijual di pasaran memudahkan masyarakat untuk melakukan
swamedikasi, tetapi pada pelaksanaan swamedikasi dapat terjadinya
kesalahan pengobatan (Medication error) karena keterbatasan
pengetahuan masyarakat tentang obat dan penggunaannya. Masyarakat
hanya cenderung melihat merek obat tanpa mengetahui kandungannya.

D

Umumnya, swamedikasi dilakukan untuk mengatasi keluhan dan
penyakit ringan yang banyak dialami masyarakat seperti demam, batuk,
flu, nyeri, diare, dan gastritis (Supardi dan Raharni, 2006).4

1
Notoatmodjo, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, (Jakarta: Rineka Cipta,
2007).
2
Departemen Kesehatan RI Tahun 2006.
3
HDJ. Maulana, Promosi Kesehatan, (Jakarta: EGC, 2009).
4
S. Supardi, dan Raharni, Penggunaan Obat yang Sesuai dengan Aturan dalam
Pengobatan Sendiri Keluhan Demam-Sakit Kepala, Batuk dan Flu, Jurnal Kedokteran
Yarsi, Vol. 14, No. 1, 61-69, 2006.
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B. Perilaku Pencarian Pengobatan
Perilaku pencarian pengobatan adalah perilaku orang atau masyarakat
yang sedang mengalami sakit atau masalah kesehatan lain, untuk
memperoleh pengobatan sehingga sembuh atau teratasi masalah
kesehatannya. Bagi keluarga, masalah kesehatan atau penyakit bukan
hanya terjadi pada dirinya sendiri, tetapi juga bagi anggota keluarga
lain, terutama anak-anak (Notoatmodjo, 2010).5

M

M

Y

Perilaku pencarian pengobatan adalah perilaku individu maupun
kelompok atau penduduk untuk melakukan atau mencari pengobatan.
Perilaku pencarian di masyarakat terutama di negara yang sedang
berkembang sangat bervariasi, di antaranya ada 5 pilihan dari yang
paling rendah sampai yang paling tinggi mengenai tindakan pada
saat mengalami gangguan kesehatan (sakit), yaitu: tidak bertindak
atau tidak melakukan apa-apa (no action), tindakan mengobati sendiri
(self-treatment), mencari pengobatan ke fasilitas-fasilitas pengobatan
tradisional (tradisional remedy), mencari pengobatan dengan membeli
obat-obat ke warung-warung obat (chemist shop) dan sejenisnya,
termasuk ke tukang-tukang jamu, serta mencari pengobatan ke
fasilitas-fasilitas pengobatan modern yang diadakan oleh pemerintah
atau lembaga-lembaga kesehatan swasta, yang dikategorikan ke dalam
balai pengobatan, puskesmas, dan rumah sakit (Notoatmodjo, 2007).6

D

U

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang dilaksanakan secara
sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara
dan meningkatkan kesehatan, mencegah, mengobati penyakit, serta
memulihkan kesehatan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
Pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah hasil dari proses pencarian
pelayanan kesehatan oleh seseorang maupun kelompok. Perilaku
pencarian pengobatan adalah perilaku individu maupun kelompok atau
penduduk untuk melakukan atau mencari pengobatan.
Seseorang yang mengalami sakit akan berespons, antara tidak
bertindak atau tidak melakukan kegiatan apa-apa (no action), karena
kondisi dianggap tidak parah, gejala akan hilang dengan melakukan

Notoatmodjo, Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Rineka Cipta,
2010).
6
Notoatmodjo, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, (Jakarta: Rineka Cipta,
2007).
5
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C. Layanan Kesehatan Pemerintah

Y

aktivitas, fasilitas tidak terjangkau, dan takut akan tindakan pengobatan.
Pada sebagian orang akan melakukan pengobatan sendiri (self treatment),
dengan berbagai alasan termasuk keyakinan akan kemampuan diri sendiri
dan pengalaman. Sebagian masyarakat membutuhkan pengobatan ke
fasilitas-fasilitas pengobatan tradisional (traditional remedy), membeli
obat-obatan dan jamu dan pengobatan ke fasilitas-fasilitas modern yang
diadakan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga kesehatan swasta dan
dokter praktik (private medicine). Perilaku pencarian pengobatan dipengaruhi
oleh mudahnya akses pelayanan kesehatan, jaminan terhadap pelayanan
kesehatan, dan kebutuhan pelayanan kesehatan (Anderson, 1995).7

M

1. Pengertian Layanan Kesehatan Pemerintah

M

Pelayanan kesehatan pemerintah merupakan bentuk layanan atau milik
pemerintah. Dalam pengelolaan layanan kesehatan milik pemerintah
tersebut dilakukan oleh pemerintah secara keseluruhan. Manajemen
dan penataan serta rekrutmen pegawai atau tenaga medis dilakukan
pemerintah.

U

Untuk mengetahui pengertian layanan kesehatan berikut akan
dikemukakan beberapa pengertian layanan kesehatan, di antaranya:
Menurut Depkes RI (2009), pelayanan kesehatan adalah upaya untuk
menyelenggarakan perorangan atau bersama-sama dalam organisasi
untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan, memelihara serta
menyembuhkan penyakit, dan juga memulihkan kesehatan perorangan,
kelompok, keluarga, dan ataupun publik masyarakat.8

D

Menurut, Levey dan Loomba (1973), pelayanan kesehatan adalah
upaya untuk menyelenggarakan sendiri ataupun secara bersama-sama
dalam suatu organisasi kesehatan untuk mencegah dan meningkatkan
kesehatan, memelihara, dan menyembuhkan penyakit dari seseorang,
kelompok, keluarga, ataupun masyarakat.9

7
R. Anderson, Revisiting the Behavioral Model and Access to Medical Care:
Does It Matter?, Journal of Health and Social Behavior, 36(3): 1-10, 1995.
8
Departemen Kesehatan RI Tahun 2009.
9
Samuel Levey, N. Paul Loomba, Health Care Administration: “A Managerial
Perspective”, 1973. Dalam: Asrul Azwar, Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat, (Jakarta:
FKUI, 1996).
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Menurut Pranadjaja, dalam bukunya yang berjudul “Hubungan
Antara Instansi Pemerintah”, gagasan Pemerintah menjelaskan bahwa
“Istilah ini berasal dari Pemerintah kata perintah, yang berarti kata-kata
yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu harus dilakukan.
Pemerintah adalah orang, badan, atau aparat dihapus atau memberi
perintah“. (Pranadjaja, 2003: 24).10

Y

Menurut Apter (1965: 84), pemerintah yang merupakan anggota
yang paling umum memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara
sistem yang mencakup rentang tersebut, itu adalah bagian dan monopoli
praktis kekuasaan koersif.11

M

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa layanan kesehatan
pemerintah adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menyelenggarakan sendiri ataupun secara bersama-sama dalam suatu
organisasi kesehatan yang merupakan sebuah organisasi dari negara.

2. Jenis Layanan Kesehatan Pemerintah

M

Layanan kesehatan pemerintah ada beberapa jenis di antaranya, rumah
sakit, puskesmas, dan sebagainya, berikut penjelasannya:

a. Rumah Sakit

U

Pengertian atau definisi dari rumah sakit tercantum dalam Pasal 1 ayat
(1) UU Rumah Sakit, pengertian rumah sakit ialah institusi pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna, serta menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap,
dan gawat darurat.

D

Menurut Charles J.P. Siregar (2003: 7), Rumah Sakit adalah salah
satu sarana atau tempat menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan, serta memiliki tujuan untuk meningkatkan
derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan
yang diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan
kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan
10
Muhamad Rohidin Pranadjaja, Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2003), hlm. 24.
11
David Apter, Comperative Politics, (New York: The Free Press, 1965).
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penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang
diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.12

Y

Menurut Hermien Hadiati Koeswadji (1998: 91), rumah sakit
merupakan institusi yang mempunyai kemandirian untuk melakukan
hubungan hukum yang penuh dengan tanggung jawab. Rumah sakit
bukan (persoon) yang terdiri dari manusia sebagai (natuurlinjk persoon)
melainkan rumah sakit diberikan kedudukan hukum sebagai (persoon)
yang merupakan badan hukum (rechtspersoon) sehingga rumah sakit
diberikan hak dan kewajiban menurut hukum.13
Menurut Pasal 18 UU Kesehatan diatur bahwa rumah sakit dibagi
berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya yaitu, sebagai berikut:

M

1) Jenis pelayanan yang diberikan rumah sakit dikategorikan dalam
rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
Rumah sakit umum memberikan pelayanan kesehatan
pada semua bidang dan jenis penyakit yang masih dapat
dikategorikan sebagai penanganan penyakit secara umum atau
menyeluruh.

•

Rumah sakit khusus memberikan pelayanan utama pada satu
bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin
ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan
lainnya.

M

•

2) Sedangkan berdasarkan pengelolaannya rumah sakit dibagi menjadi
rumah sakit publik dan rumah sakit privat yaitu sebagai berikut:
Rumah sakit publik dapat dikelola oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba
yang diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan
Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak dapat
dialihkan menjadi Rumah Sakit Privat.

D

U

•

•

Rumah sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan
profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.

C.J.P. Siregar, Farmasi Rumah Sakit Teori & Penerapan, (Jakarta: EGC, 2003),
hlm. 7.
13
H.H. Koeswadji, Hukum Kedokteran: Studi tentang Hubungan Hukum Dalam
Mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 91.
12
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3) Klasifikasi berdasarkan Kepemilikan terdiri atas rumah sakit
pemerintah, rumah sakit yang langsung dikelola oleh Departemen
Kesehatan. Klasifikasi berdasarkan kepemilikan terdiri atas rumah
sakit pemerintah terdiri dari:
Rumah sakit yang langsung dikelola oleh Departemen
Kesehatan, rumah sakit pemerintah daerah, rumah sakit
militer, rumah sakit BUMN, dan rumah sakit swasta yang
dikelola oleh masyarakat.

•

Klasifikasi berdasarkan jenis pelayanan.

•

Klasifikasi berdasarkan lama tinggal.

•

Klasifikasi berdasarkan status akreditasi.

•

Klasifikasi rumah sakit umum dan rumah sakit swasta.

M

Y

•

Rumah sakit mempunyai hak-hak sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 30 UU Rumah Sakit antara lain, sebagai berikut:
1) Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia
sesuai dengan klasifikasi rumah sakit.

M

2) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka
pengembangan pelayanan.
3) Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
4) Menggugat pihak yang mengalami kerugian.

U

5) Mendapatkan perlindungan hukum.
6) Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit.

Kewajiban rumah sakit menurut Pasal 29 UU Rumah Sakit,
disebutkan bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban sebagai
berikut:

D

1) Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit
kepada masyarakat.
2) Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu,
nondiskriminasi dan efektif mengutamakan kepentingan pasien.
3) Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan
kemampuan pelayanannya.

Bab 6 --- Perilaku Pencarian Pengobatan

91

4) Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan bagi masyarakat tidak
mampu atau miskin.
5) Menyelenggarakan rekam medis.
6) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak
dan kewajiban pasien.

b. Puskesmas

Y

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003), pengertian Puskesmas
(Pusat Kesehatan Masyarakat) didefinisikan sebagai poliklinik di
tingkat kecamatan, tempat rakyat menerima pelayanan kesehatan dan
penyuluhan mengenai Keluarga Berencana.14

M

Menurut Hatmoko (2006) puskesmas adalah suatu kesatuan
organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan
kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di
samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada
msyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Dengan
kata lain Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas
pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya.15

M

Menurut Hatmoko (2006) fungsi puskesmas antara lain:16
1) Sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat di wilayah
kerjanya.
2) Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka
meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat.

U

3) Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu
kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Susunan organisasi puskesmas menurut Hatmoko (2006) terdiri
dari:17

D

1) Unsur Pimpinan: Kepala Puskesmas.
2) Unsur Pembantu Pimpinan: Urusan Tata Usaha.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 2003.
Hatmoko, Manajemen Puskesmas, (Jakarta: Trans Info Media, 2006).
16
Hatmoko, Ibid.
17
Hatmoko, Ibid.
14
15
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3) Unsur Pelaksana:
a)

Unit yang terdiri dari tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.

b) Jumlah I, III, IV, V, VI, dan VII.

D. Layanan Kesehatan Swasta
1. Pengertian Layanan Kesehatan Swasta

Y

Kata Swasta dalam KKBI diartikan sebagai salah satu yang bukan milik
pemerintah. Semua organisasi dan individu yang dalam melaksanakan
kegiatannya tidak langsung dikendalikan oleh pemerintah. Ini termasuk
perusahaan swasta dan individu yang mencari untung (for profit) serta
organisasi swasta yang tidak mencari untung (not for profit).18

M

Berdasarkan uraian di atas, layanan kesehatan swasta adalah suatu
badan usaha yang menyelenggarakan sendiri ataupun secara bersamasama dalam suatu organisasi kesehatan yang bukan milik organisasi
pemerintah.

M

2. Jenis Layanan Kesehatan Swasta

Ada beberapa jenis layanan kesehatan swasta, di antaranya, klinik,
praktik dokter, dan sebagainya, penjelasannya:

a. Klinik

U

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
dan menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik,
diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin
oleh seorang tenaga medis (Permenkes RI No. 9, 2014).19

D

Klinik fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis
dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis
tenaga kesehatan dan dipimpin seorang tenaga medis (Permenkes,
2011).20

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).
Permenkes RI No. 9 Tahun 2014.
20
Permenkes Tahun 2011.
18
19
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Menurut Permenkes No. 028 (2011) klinik dibagi menjadi 2
berdasarkan jenis pelayanannya, yaitu:21
1) Klinik pratama
Klinik pratama yaitu klinik yang menyelenggarakan pelayanan
medik dasar yang dipimpin oleh seorang dokter atau dokter gigi.
Jumlah tenaga medis pada klinik pratama minimal terdiri dari 2
orang dokter dan/atau dokter gigi.

Y

2) Klinik utama

M

Klinik utama yaitu klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik
spesialistik atau medik dasar yang dipimpin oleh seorang dokter
spesialis atau dokter gigi spesialis dengan kompetensi yang sesuai
dengan jenis kliniknya. Jumlah tenaga medis pada klinik utama
minimal terdiri dari 1 orang dokter spesialis dari masing-masing
spesialisasi yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
Klinik utama juga dapat mempekerjakan dokter dan/atau dokter
gigi sebagai tenaga pelaksana pelayanan medis.

U

M

Perlu ditegaskan bahwa klinik pratama yang menyelenggarakan
rawat inap, harus memiliki izin dalam bentuk badan usaha. Mengenai
kepemilikan klinik, dapat dimiliki secara perorangan ataupun badan
usaha. Bagi klinik yang menyelenggarakan rawat inap maka klinik
tersebut harus menyediakan berbagai fasilitas yang mencakup: (1)
ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan; (2) minimal 5 bed,
maksimal 10 bed, dengan lama inap maksimal 5 hari; (3) tenaga
medis dan keperawatan sesuai jumlah dan kualifikasi; (4) dapur
gizi; dan (5) pelayanan laboratorium klinik pratama (Permenkes RI
No.9, 2014).22

D

Adapun kewajiban klinik menurut Permenkes RI No. 9, 2014,
meliputi:23
1) Memberikan pelayanan aman, bermutu, mengutamakan
kepentingan pasien, sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan
standar prosedur operasional.

Permenkes No. 28 Tahun 2011.
Permenkes RI No. 9 Tahun 2014.
23
Ibid.
21
22

94

Lifestyle of Determinant Penderita Penyakit Jantung Koroner

2) Memberikan pelayanan gawat darurat pada pasien sesuai
kemampuan tanpa meminta uang muka terlebih dahulu/
mengutamakan kepentingan pasien.
3) Memperoleh persetujuan tindakan medis.
4) Menyelenggarakan rekam medis.
5) Melaksanakan sistem rujukan.

7) Menghormati hak pasien.

Y

6) Menolak keinginan pasien yang tidak sesuai dengan standar profesi,
etika, dan peraturan perundang-undangan.
8) Melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya.

9) Memiliki peraturan internal dan standar prosedur operasional.

M

10) Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan.

M

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan klinik ini dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Bagi
klinik yang melakukan pelanggaran, pemerintah dapat mengenakan
sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, dan pencabutan
izin (Permenkes RI No. 9, 2014).24
Bangunan klinik paling sedikit terdiri atas (Permenkes RI No. 9,
2014): 25
1) ruang pendaftaran/ruang tunggu;
2) ruang konsultasi;

U

3) ruang administrasi;

4) ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan
pelayanan farmasi;
5) ruang tindakan;

D

6) ruang/pojok ASI;
7) kamar mandi/wc; dan
8) ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.

24
25

Ibid.
Ibid.
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Berdasarkan Permenkes RI No. 9 2014 tentang Klinik disebutkan
bahwa prasarana klinik meliputi:26
1) instalasi air;
2) instalasi listrik;
3) instalasi sirkulasi udara;
4) sarana pengelolaan limbah;
5) pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
7) sarana lainnya sesuai kebutuhan.

b. Praktik Kedokteran

Y

6) ambulans, untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap;

M

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUPK, “Praktik kedokteran adalah
rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam
melaksanakan upaya kesehatan”.
Menurut Muhammad Mulyodi Ali (2006: 86-87), tempat praktik
dokter disebut sebagai sarana pelayanan kesehatan. Sarana pelayanan
kesehatan tersebut di antaranya:27

M

1) Praktik perorangan/praktik mandiri

U

Praktik perorangan/praktik mandiri adalah praktik swasta yang
dilakukan oleh dokter, baik umum maupun spesialis. Dokter
mempunyai tempat praktik yang diurusnya sendiri, dan biasanya
memiliki jam praktik. Adakalanya dokter dibantu oleh tenaga
administrasi yang mengatur pasien, kadang juga dibantu oleh
perawat, ada juga yang benar-benar sendiri dalam memberikan
pelayanan, sehingga dokter tersebut menangani sendiri semua
prosedur pelayanan kesehatan yang diberikannya.

2) Klinik bersama

D

Klinik bersama adalah tempat dokter umum dan dokter spesialis
melakukan praktik berkelompok dan biasanya dokter di klinik
bersama terdiri dari berbagai dokter yang memiliki keahlian
berbeda (spesialisasi).

Ibid.
M.M. Ali, dkk., Kemitraan dalam Hubungan Dokter-Pasien, (Jakarta: Konsil
Kedokteran Indonesia, 2006), hlm. 86-87.
26

27
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3) Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas)
Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) adalah tempat pelayanan
kesehatan yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat.
Dokter yang ditempatkan adalah pegawai negeri sipil atau pegawai
tidak tetap Departemen Kesehatan atau Pemerintah Daerah
setempat.
4) Balai kesehatan masyarakat (Balkesmas)

Y

Balai kesehatan masyarakat (Balkesmas) adalah tempat pelayanan
kesehatan yang disediakan oleh pihak swasta. Dokter yang bertugas
di balkesmas sama halnya dengan puskesmas.
5) Rumah sakit

M

M

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit, “Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat
inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Rumah sakit dapat dibagi
berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya. Berdasarkan
jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam
Rumah Sakit Umum (RSU) dan Rumah Sakit Khusus (RSK).

D

U

Pasal 1 ayat (1) Permenkes No. 2052/MenKes/Per/X/2011 tentang
Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, “Praktik kedokteran
adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien
dalam melaksanakan upaya kesehatan”. Pada penyelenggaraan praktik
kedokteran, dokter yang membuka praktik kedokteran atau layanan
kesehatan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
Kendatinya dokter telah mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) atau
telah resmi menyandang profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis,
dokter gigi spesialis. Setelah mempunyai STR seorang dokter yang
hendak menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mempunyai Surat
Izin Praktik (SIP).28

E. Layanan Pengobatan Tradisional
Pengobatan tradisional mengalami peningkatan peminat pada sebagian
besar masyarakat, khususnya masyarakat urban setelah tahun 1999.

28

Permenkes No. 2052/MenKes/Per/X/2011, Pasal 1 Ayat 1, 2011.
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Indonesia memiliki kekayaan suku budaya tradisional termasuk
di bidang pengobatan tradisional dari Sabang sampai Merauke.
Pengobatan tradisional yang berbasis kearifan lokal (local wisdom) dapat
meningkatkan taraf kehidupan, baik secara ekonomi maupun kesehatan
masyarakat lokal.29

Y

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan
Pengobatan Tradisional Menteri Kesehatan Republik Indonesia,
pengobatan tradisional di Indonesia diklasifikasikan dalam beberapa
jenis, yaitu: keterampilan, ramuan, pendekatan agama, dan supranatural.
Dari beberapa jenis pengobatan tradisional tersebut, terdapat praktikpraktik yang berbasis keterampilan, ramuan, pendekatan agama, dan
supranatural yang mulai banyak muncul di lingkungan masyarakat.30

M

M

Menurut WHO (2000), pengobatan tradisional adalah jumlah total
pengetahuan, keterampilan, dan praktik-praktik yang berdasarkan pada
teori-teori, keyakinan, dan pengalaman masyarakat yang mempunyai
adat budaya yang berbeda, baik dijelaskan atau tidak, digunakan dalam
pemeliharaan kesehatan serta dalam pencegahan, diagnosis, perbaikan,
atau pengobatan penyakit secara fisik dan juga mental.31

U

Menurut WHO (2000) pengobatan tradisional (Tradisional Medicine
disingkat TM) mengacu pada pengetahuan, keterampilan, serta praktik
berdasarkan teori, kepercayaan, dan pengalaman masyarakat adatistiadat dan budaya yang berbeda, digunakan dalam pemeliharaan
kesehatan dan pencegahan, diagnosis, perbaikan, atau pengobatan
penyakit fisik dan mental. Obat tradisional mencakup berbagai terapi
dan praktik yang berbeda dari satu negara dengan negara lain dan satu
wilayah ke wilayah lainnya. Di beberapa negara, hal ini disebut sebagai
“alternatif ” atau “komplementer” obat (Complementary Alternative
Medicine disingkat CAM).32

D

Di Indonesia, pengobatan alternatif-komplementer diartikan
sebagai pengobatan nonkonvensional yang ditujukan untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif,

WHO, The World Health Report, 2010.
Permenkes Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003, Tahun 2003.
31
WHO, Redifining Obesity and Its Treatment, 2000.
32
WHO, Ibid.
29
30
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preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan
terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektivitas yang tinggi dan
berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam
kedokteran konvensional (Kementerian Kesehatan, 2007).33

M

Y

Pengobatan tradisional telah digunakan selama ribuan tahun
dengan kontribusi besar yang dibuat oleh praktisi kesehatan manusia,
khususnya sebagai penyedia perawatan kesehatan primer di tingkat
masyarakat. TM/CAM telah mempertahankan popularitasnya di seluruh
dunia. Sejak tahun 1990-an penggunaannya telah meningkat di banyak
negara maju dan berkembang. Selain itu, pengobatan tradisional juga
salah satu cabang pengobatan alternatif yang bisa didefinisikan sebagai
cara pengobatan yang dipilih oleh seseorang bila cara pengobatan
konvensional tidak memberikan hasil yang memuaskan (Asmino,
1995).34

M

Menurut Kementerian Kesehatan (2008), pengobatan tradisional
adalah pengobatan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu
pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris dapat
dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang
berlaku di masyarakat, di luar ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan.
Jenis pengobatan tradisional (Permenkes RI, No: 1109/Menkes/
Per/2007) adalah:
Intervensi tubuh dan pikiran (mind and body intervention) hipnoterapi,
mediasi, penyembuhan spiritual, doa, dan yoga.

2.

Sistem pelayanan pengobatan alternatif, akupuntur, akupresur,
naturropati, homeopati, aromaterapi, dan ayurveda.

3.

Cara penyembuhan manual chiropractice, healing touch, tuina, shiatsu,
osteo, dan pijat urut.

4.

Pengobatan farmakologi dan biologi, jamu, herbal, dan gurah.

5.

Diet nutrisi untuk pencegahan dan pengobatan, diet macro nutrient,
micro nutrient.

6.

Cara lain dalam diagnosis dan pengobatan, terapi ozon, hiperborik,
dan EECP.

D

U

1.

Kementerian Kesehatan RI Tahun 2007.
P. Asmino, Pengalaman Pribadi dengan Pengobatan Alternatif, (Jakarta: Airlangga
University Press, 1995).
33
34
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Y

Menurut Asmino (1995), jenis pengobatan tradisional terbagi
menjadi dua, yaitu (1) cara penyembuhan tradisional atau traditional
healing, yang terdiri dari pijatan, kompres, akupuntur, dan sebagainya
serta obat tradisional atau traditional drugs; (2) menggunakan bahanbahan yang telah tersedia dari alam sebagai obat untuk menyembuhkan
penyakit. Obat tradisional ini terdiri dari tiga jenis, yaitu: Pertama,
dari sumber nabati yang diambil dari bagian-bagian tumbuhan seperti
buah, daun, kulit batang, dan sebagainya. Kedua, obat yang diambil dari
sumber hewani seperti bagian kelenjar-kelenjar, tulang-tulang, maupun
dagingnya. Ketiga, dari sumber mineral atau garam-garam yang bisa
didapatkan dari mata air yang keluar dari tanah contohnya air zam-zam.35

M

F. Istilah-Istilah Penting dalam Bab Ini
Kesehatan
Klinik
Kuratif
Monopoli
Pelayanan

M

Natuurlinjk persoon
Pemerintah

Pengobatan
Preventif

U

Private medicine
Promotif

Puskesmas

Rechtspersoon

D

Rehabilitatif
Rumah sakit
Self treatment
Tradisional

35
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G. Pertanyaan Diskusi
Mengapa perilaku pencarian pengobatan itu penting? Jelaskan!

2.

Jelaskan definisi perilaku pencarian pengobatan menurut para ahli
yang Anda ketahui!

3.

Bagaimanakah yang disebut dengan layanan pengobatan tradisional?
Jelaskan!

4.

Apa perbedaan layanan pengobatan pemerintah dengan layanan
pengobatan swasta? Jelaskan!

D

U

M

M

Y

1.
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Y
M
M
U

D
[Halaman ini sengaja dikosongkan]

7

M

Y

DETERMINAN PERILAKU

U

M

Tujuan Instruksional Khusus:
Setelah membaca bab ini Anda diharapkan mampu memahami dengan
baik tentang:
1. Pendahuluan.
2. Konsep Determinan Perilaku.
3. Respons Positif terhadap Determinan Perilaku.
4. Respons Negatif terhadap Determinan Perilaku.
5. Istilah-Istilah Penting dalam Bab Ini.
6. Mampu menjawab soal-soal yang diberikan.

A. Pendahuluan

D

Setiap orang, baik itu yang sehat maupun sakit selalu memiliki pandangan
atau paradigma tersendiri terhadap perilaku sehat maupun sakit. Pandangan
atau paradigma tersebut akan terformulasikan dalam kehidupan seseorang
setiap harinya, namun pandangan atau paradigma atau disebut juga
determinan tidak selamanya dipertahankan, terutama terhadap perilaku
yang terdeteksi bahwa perilaku kesehatan yang ia lakukan salah.
Perilaku yang ditampilkan setiap individu sangatlah beragam dan
unik. Keberagaman dan keunikan tersebut menarik perhatian para ahli
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untuk meneliti tentang perilaku manusia. Terdapat banyak teori yang
menjelaskan tentang determinan perilaku manusia. Dalam teori-teori
tersebut para ahli memaparkan pendapatnya tentang bagaimana suatu
perilaku terbentuk dan faktor apa saja yang memengaruhi.

M

Y

Skinner dalam Notoatmodjo (2010), seorang ahli psikologi,
merumuskan bahwa perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang
terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Teori Skinner ini dikenal
sebagai teori S-O-R (Stimulus-Organisme-Respons). Namun dalam
kenyataan, stimulus yang diterima oleh organisme tidak selamanya
mampu menghasilkan perilaku, ada beberapa faktor lain yang berperan
dalam munculnya perilaku, salah satunya adalah adanya niat untuk
berperilaku tertentu dari suatu individu. Niat itu sendiri juga tidak akan
muncul tanpa adanya determinan yang memengaruhi. Teori ini dijelaskan
oleh Atzen dalam teorinya yang dikenal dengan Theory Of Reasoned
Action/ Teori Perilaku yang Direncanakan ( Theory of Planned Behaviour ).1

B. Konsep Determinan Perilaku

D

U

M

Perilaku kesehatan merupakan respons individu terhadap rangsangan
yang berkaitan erat dengan sakit, penyakit, sistem pelayanan kesehatan,
makanan, dan lingkungan. Perilaku individu terhadap sakit atau penyakit
merupakan suatu cara individu atau manusia dalam merespons, baik itu
respons secara pasif (mengetahui, bersikap, dan mempersepsi tentang
suatu penyakit yang ada pada dirinya dan di luar dirinya) maupun respons
secara aktif (praktik) yang dilakukan sehubungan dengan penyakit tersebut.
Hal yang penting dalam perilaku kesehatan adalah masalah pembentukan
perubahan perilaku. Karena perubahan perilaku merupakan tujuan dari
pendidikan atau penyuluhan kesehatan sebagai penunjang programprogram kesehatan lainnya. Green mengidentifikasi ada tiga faktor yang
memengaruhi perilaku, baik individual maupun secara kolektif, termasuk
aksi-aksi organisasional dalam kaitan dengan lingkungan, masing-masing
memiliki tipe pengaruh yang berbeda terhadap perilaku:
1.

Predisposing Factors, yaitu faktor-faktor yang mempermudah atau mem
predisposisi terjadinya perilaku seseorang yang dapat memberikan
dasar rasional atau motivasi untuk perilaku tersebut antara lain
pengetahuan, keyakinan, sikap, nilai-nilai, tradisi, dan lain sebagainya.
Notoatmodjo, Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

1
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Enabling Factors, yaitu faktor yang memungkinkan atau yang
memfasilitasi perilaku atau tindakan, antara lain: prasarana,
sarana, ketersediaan sumber daya manusia. Contoh konkretnya,
ketersediaan poliklinik jantung di rumah sakit umum atau
tersedianya rumah sakit khusus jantung yang dilengkapi dengan
peralatan dan sumber daya manusia (dokter spesialis jantung).

3.

Reinforcing Factors, yaitu faktor-faktor yang mendorong atau
memperkuat terjadinya perilaku yang memberikan pengaruh
berkelanjutan terhadap perilaku tersebut, dan berkontribusi
terhadap persistensi atau penanggulangan perilaku tersebut.
Faktor-faktor tersebut antara lain: sikap petugas kesehatan,
dukungan keluarga, dukungan sahabat, dan lain sebagainya.

Y

2.

M

M

Pandangan determinan perilaku sebagaimana disebutkan di atas
akan diperlihatkan melalui gambar 7.1 berikut:2

HEALTH
PROMOTION

Predisposing
factors

Health
education

U

Reinforcing
factors

D

Policy
regulation
organization

Enabling
factors

Behavior and
lifestyle

Health

Quality or
life

environment

Gambar 7.1 Teori Perilaku
(Sumber Lowrence Green 2000)

Lawrance W. Green, Health Promotion Planning An Education and Environmental
Approach, (London: Mayfield, 2000).
2
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Bloom (1998) sebagaimana dikutip oleh Notoatmodjo (2010)
seorang ahli psikologi pendidikan membagi perilaku manusia itu ke
dalam 3 karakteristik, ranah, atau kawasan yakni kognitif, afektif, dan
psikomotor.3
Perilaku manusia menurut Purwanto (2009) terdapat banyak
macamnya yaitu:4
Perilaku refleks, merupakan perilaku yang dilakukan manusia secara
otomatik.

2.

Perilaku refleks bersyarat, merupakan perilaku yang muncul karena
adanya rangsangan tertentu.

3.

Perilaku yang mempunyai tujuan, disebut juga perilaku naluri.

Y

1.

M

Menurut Skinner seorang ahli psikologi yang dikutip Notoatmodjo
(2010) merumuskan bahwa perilaku merupakan respons atau reaksi
seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Dalam Skinner
ada 2 (dua) respons, yaitu:5
Respondent response atau flexive, yakni respons yang ditimbulkan oleh
rangsangan-rangsangan (stimulus tertentu). Stimulus semacam ini
disebut eleciting stimulation karena menimbulkan respons-respons
yang relatif tetap.

2.

Operant response atau instrumental response, yakni respons yang timbul
dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau perangsang
tertentu. Perangsang ini disebut reinforcing stimulation atau reinforcer
karena memperkuat respons.

U

M

1.

Tim ahli WHO (2004) menganalisis bahwa yang menyebabkan
seseorang itu berperilaku ada empat alasan pokok yaitu:
1.

Pemikiran dan perasaan

D

Bentuk pemikiran dan perasaan ini adalah pengetahuan, kepercayaan,
sikap, persepsi, kepercayaan-kepercayaan, dan penilaian-penilaian
seseorang terhadap objek (dalam hal ini adalah objek kesehatan),
dan lain-lain.

Notoatmodjo, Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Rineka Cipta,
2010).
4
Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).
5
Notoatmodjo, Op. Cit.
3
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2.

Orang penting sebagai referensi
Apabila seseorang itu penting bagi kita maka apa pun yang ia
lakukan ataupun katakan cenderung untuk kita contoh. Orang
inilah yang dianggap kelompok referensi seperti kepala suku, guru,
kepala desa, dan lain-lain.

3.

Sumber-sumber daya

4.

Y

Yang termasuk adalah fasilitas-fasilitas misalnya: waktu, uang,
tenaga kerja, keterampilan, pelayanan. Pengaruh sumber daya
terhadap perilaku dapat bersifat positif maupun negatif.
Kebudayaan

M

Norma, kebiasaan, nilai-nilai, dan pengadaan sumber daya di dalam
suatu masyarakat akan menghasilkan suatu pola hidup yang disebut
dengan kebudayaan. Perilaku yang normal adalah salah satu aspek
dari kebudayaan dan selanjutnya kebudayaan mempunyai pengaruh
terhadap perilaku. Kebudayaan selalu berubah, baik lambat ataupun
cepat, sesuai dengan peradaban umat manusia.

1.

M

Asumsi atau teori yang berhubungan dengan determinan perilaku
adalah:
Teori Lawrence Green

Green menganalisis kesehatan individu maupun masyarakat
ditentukan oleh 2 faktor, yaitu:
Faktor perilaku (behavior causes)

Perilaku terbentuk dari 3 faktor:

D

U

a.

1) Faktor predisposisi. Yang terwujud dalam pengetahuan,
sikap kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai.
2) Faktor pendukung. Yang terwujud dalam lingkungan fisik,
tersedia atau tidaknya fasilitas atau sarana kesehatan
misalnya, puskesmas, obat-obatan, alat-alat kontrasepsi,
jamban.
3) Faktor pendorong. Yang terwujud dalam sikap dan perilaku
petugas kesehatan.

Model ini digambarkan sebagai berikut:
B = f (PF, EF,RF)
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Keterangan:
B

= behavior

PF = predisposing factor
EF = enabling factor
RF = reinforcing factor
f
b.

Faktor di luar perilaku (nonbehavior causes)

Teori Snehandu B. Kar

Y

2.

= fungsi

Kar menganalisis perilaku kesehatan dengan bertitik tolak bahwa
perilaku itu merupakan fungsi dari:
Niat seseorang sehubungan dengan kesehatan (behavior
intention).

b.

Dukungan sosial dari masyarakat (social-support).

c.

Ada atau tidak adanya informasi tentang kesehatan atau
fasilitas kesehatan (accessibility of information).

d.

Otonomi pribadi (personal autonomy).

e.

Situasi yang memungkinkan untuk bertindak atau tidak
bertindak (action situation).

M

M

a.

Dapat dirumuskan sebagai berikut:
B = f (BI, SS, AL, PA, AS)

U

Keterangan:
B

= behavior

f

= fungsi

BI = behavior intention
SS = social support

D

AI = accessibility of information
PA = personal autonomy
AS = action situation

3.

Teori WHO

WHO menganalisis bahwa yang menyebabkan seseorang itu
berperilaku tertentu karena adanya 4 alasan pokok, yaitu:
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a.

Sikap akan terwujud di dalam suatu tindakan tergantung pada
situasi saat itu.

b.

Sikap akan diikuti atau tidak diikuti oleh tindakan yang
mengacu kepada pengalaman orang lain.

c.

Banyak atau sedikitnya pengalaman seseorang.

d.

Nilai (value).
Pemikiran dan perasaan dibentuk oleh:

Y

1) Pengetahuan

M

Diperoleh dari pengalaman sendiri atau orang lain.
Contoh (a) seorang anak memperoleh pengetahuan
bahwa api itu panas setelah memperoleh pengetahuan
bahwa api itu panas setelah memperoleh pengalaman,
tangan atau kakinya terkena api; (b) seorang ibu akan
mengimunisasikan anaknya setelah melihat anak
tetangganya kena penyakit polio sehingga cacat, karena
anak tetangganya tersebut belum pernah memperoleh
imunisasi polio.

M

2) Kepercayaan

Berdasarkan keyakinan tanpa pembuktian terlebih dahulu.
Contoh, wanita hamil tidak boleh makan telur agar tidak
kesulitan waktu melahirkan.

3) Sikap

U

Diperoleh dari diri sendiri atau orang lain yang paling
dekat. Sikap membuat seseorang mendekati atau menjauhi
orang lain. Sikap positif terhadap nilai-nilai kesehatan
tidak selalu terwujud dalam suatu tindakan yang nyata.

Nilai

Di dalam suatu masyarakat apa pun selalu berlaku nilai-nilai yang
menjadi pegangan setiap orang dalam menyelenggarakan hidup
bermasyarakat.

D

4.

a.

Orang penting sebagai referensi
Perilaku orang lebih-lebih perilaku anak kecil, lebih banyak
dipengaruhi oleh orang-orang yang dianggap penting. Apabila
seseorang itu penting untuknya, maka apa yang ia katakan atau
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perbuatan cenderung untuk dicontoh. Misalnya untuk anakanak sekolah gurulah yang menjadi panutan perilaku mereka.
b.

Sumber-sumber daya (resource)

Y

Sumber daya di sini mencakup fasilitas, uang, waktu, tenaga,
dan sebagainya. Semua itu berpengaruh terhadap perilaku
seseorang atau sekelompok masyarakat. Pengaruh sumber
daya terhadap perilaku dapat bersifat positif maupun negatif.
Misalnya, pelayanan puskesmas dapat berpengaruh positif
terhadap perilaku.

Perilaku normal, kebiasaan, nilai-nilai, dan penggunaan
sumber-sumber di dalam suatu masyarakat akan menghasilkan
suatu pola hidup (way of life) yang pada umumnya disebut
kebudayaan.

d.

Perilaku yang normal adalah salah satu aspek dari kebudayaan,
dan selanjutnya kebudayaan mempunyai pengaruh yang dalam
terhadap perilaku ini. Misalnya alasan masyarakat tidak mau
berobat ke puskesmas. Mungkin karena tidak percaya terhadap
puskesmas, mungkin takut pada dokternya, mungkin tidak
tahu fungsinya puskesmas.

M

M

c.

Secara sederhana dapat diilustrasikan sebagai berikut:
B = f (TF, PR. R, C)
Keterangan:

= behavior

U

B

f  	 = fungsi

TF = thoughts and feeling
PR = personal reference

D

R
C

= resources
= cultural

C. Respons Positif Terhadap Determinan Perilaku
Kesehatan itu mahal harganya sehingga tidak seorang pun ingin sakit.
Tetapi, sering kali penyakit datang dengan tiba-tiba hanya karena
manusia lalai menjaga kesehatan. Tanpa disadari, terkadang pola hidup
sehari-hari dapat menyebabkan seseorang jatuh sakit. Pola hidup sehat
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merupakan kebiasaan hidup yang berpegang pada prinsip menjaga
kesehatan. Menjalani pola hidup sehat merupakan pekerjaan yang
tidak mudah.
Dalam UU No. 23 Tahun 1992 disebutkan bahwa kesehatan adalah
keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap
orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Y

Beberapa tahun yang lalu, Human Population Laboratory di California
Departemen of Healt menerbitkan daftar kebiasaan yang berkaitan dengan
kesehatan dan umur panjang, yaitu mencakup olahraga yang teratur,
tidur secukupnya, sarapan yang baik, makan yang teratur, kontrol berat
badan, bebas dari rokok dan obat-obatan, dan tidak mengonsumsi
alkohol (Sharkey, 2003: 15).6

M

Irianto (2000: 16) mengemukakan bahwa untuk mencapai
kebugaran dan kesehatan, seseorang harus mengatur makanan,
beristirahat secara cukup, dan berolahraga teratur. Dengan demikian,
pola hidup sehat akan mencakup pola makan, menjaga kesehatan
pribadi, istirahat yang cukup, dan aktif berolahraga.7

1.

M

Kebiasaan menjaga pola hidup sehat yang bisa diterapkan di dalam
kehidupan sehari-hari adalah:
Mengatur makanan dan pola makan

U

Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) menganjurkan agar
60-70% kebutuhan energi diperoleh dari karbohidrat (terutama
karbohidrat kompleks), 10-15% dari protein, dan 10-25% dari
lemak (Almatsier, 2005: 13).8

D

Cara yang mudah untuk menentukan takaran makan adalah dengan
metode Low Calory Eating atau 70% - 80% kenyang setiap kali
makan dan memperhatikan kandungan gizinya, yaitu makanan yang
mengandung unsur-unsur karbohidrat, lemak, protein, vitamin,
dan mineral (Long & Shanon, 1983: 25).9

B.J. Sharkey, Fitness and Health. Alih Bahasa Kebugaran dan Kesehatan Oleh: Eri
Desmarini Nasution, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 15.
7
Irianto, Pendidikan Kebugaran Jasmani yang Efektif dan Aman, (Yogyakarta:
Lukman Offset, 2000), hlm. 16.
8
Almatsier, Prinsip Dasar Ilmu Gizi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005),
hlm. 13.
9
P.J. Long, & B. Shanon, Nutrition an Inquiry Into The Isues, (New Jersey: Prentice
Hall, Inc, 1983), hlm. 25.
6
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2.

Menjaga kesehatan pribadi
Tugas lain dalam usaha mendapatkan kesehatan yang baik adalah
dengan cara menjaga kesehatan pribadi. Kesehatan pribadi dapat
diartikan sebagai aktivitas rutin yang biasa dilakukan oleh setiap
orang, seperti mandi, menggosok gigi, berpakaian, kebersihan
rambut (Irianto, 2004: 83).10
Mengatur istirahat.

4.

Berolahraga teratur

Y

3.

M

Agar orang gemar bermain atau berolahraga, aktivitas itu harus
muncul dari motivasi diri sendiri dan dipilih sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki dan tubuh masih dapat mengontrol
aktivitas yang dilakukan, baik bentuk gerakan maupun kecepatan
gerakan (Mechikoff, 2010: 5).11

Dosis latihan olahraga yang baik menurut Hinson (1995: 30) adalah
ketika denyut jantung bekerja di antara 60-80% dari denyut jantung
maksimal dan lama latihan antara 30 sampai dengan 60 menit.12

M

D. Respons Negatif Terhadap Determinan Perilaku
Menurut Sri Kusmiyati dan Desmaniarti (1990), terdapat 7 perilaku
orang sakit yang dapat diamati, yaitu:13
Fearfullness (merasa ketakutan), umumnya individu yang sedang
sakit memiliki perasaan takut. Bentuk ketakutannya, meliputi takut
penyakitnya tidak sembuh, takut mati, takut mengalami kecacatan,
dan takut tidak mendapatkan pengakuan dari lingkungan sehingga
merasa diisolasi.

U

1.

Regresi, salah satu perasaan yang timbul pada orang sakit adalah ansietas
(kecemasan). Untuk mengatasi kecemasan tersebut, salah satu caranya
adalah dengan regresi (menarik diri) dari lingkungannya.

D

2.

3.

Egosentris, mengandung arti bahwa perilaku individu yang sakit
banyak mempersoalkan tentang dirinya sendiri. Perilaku egosentris,

Irianto, Pengantar Pangan dan Gizi, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004), hlm. 83.
Mechikoff, A History and Philosophy of Sport and Physical Education: From Ancient
Civilizations to The Modern World, (New York, NY: McGraw-Hill, 2010), hlm. 5.
12
Curt. Hinson, Fitness for Children, (US: Human Kinetics, 1995), hlm. 30.
13
Kusmiati dan Desminiarti, Dasar-Dasar Perilaku, Edisi I, (Jakarta: Pusdiknakes,
1990).
10

11
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ditandai dengan hal-hal berikut: hanya ingin menceritakan
penyakitnya yang sedang diderita. Tidak ingin mendengarkan
persoalan orang lain, hanya memikirkan penyakitnya sendiri.
Senang mengisolasi dirinya baik dari keluarga, lingkungan, maupun
kegiatan.
Terlalu memperhatikan persoalan kecil, yaitu perilaku individu yang
sakit dengan melebih-lebihkan persoalan kecil. Akibatnya pasien
menjadi cerewet, banyak menuntut, dan banyak mengeluh tentang
masalah sepele. Reaksi emosional tinggi, yaitu perilaku individu
yang sakit ditandai dengan sangat sensitif terhadap hal-hal remeh
sehingga menyebabkan reaksi emosional tinggi.

5.

Perubahan persepsi terhadap orang lain, karena beberapa faktor
di atas, seorang penderita sering mengalami perubahan persepsi
terhadap orang lain.

6.

Berkurangnya minat, individu yang menderita sakit di samping
memiliki rasa cemas juga kadang-kadang timbul stres. Faktor
psikologis inilah salah satu sebab berkurangnya minat sehingga ia
tidak mempunyai perhatian terhadap segala sesuatu yang ada di
lingkungannya.

M

M

Y

4.

Kebiasaan atau kegiatan sehari-hari yang bisa menyebabkan sakit
antara lain:
Tidak mengatur makanan dan pola makan.

2.

Tidak menjaga kesehatan pribadi.

U

1.

Tidak beristirahat cukup.

4.

Tidak berolahraga.

5.

Mengonsumsi alkohol.

6.

Mengonsumsi minuman bersoda.

D

3.

E. Istilah-Istilah Penting dalam Bab Ini
Action situation
Behavior causes
Behavior intention
Departement of Health
Egosentris
Bab 7 --- Determinan Perilaku

113

Enabling Factors
Fearfullness
Human Population Laboratory
Kesehatan
Kognitif
Perilaku
Predisposing Factors

Y

Puskesmas
Regresi
Reinforcing Factors
Social-support
Stimulus
Way of life

M

Resource

M

F. Pertanyaan Diskusi

Bagaimanakah yang disebut determinan perilaku? Jelaskan!

2.

Berikan penjelasan Anda terhadap definisi determinan perilaku
menurut 4 (empat) orang ahli kesehatan! Jelaskan!

3.

Jelaskan apa yang dimaksud respons negatif terhadap determinan
perilaku?

U

1.

Jelaskan apa yang dimaksud respons positif terhadap determinan
perilaku?

D

4.
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8

M

Y

STUDI KASUS GAYA HIDUP
PENDERITA PJK

D

U

M

Tujuan Instruksional Khusus:
Setelah membaca bab ini Anda diharapkan mampu memahami dengan
baik tentang:
1. Pendahuluan.
2. Merokok.
3. Minum Kopi.
4. Pola Makan.
5. Aktivitas Fisik.
6. Pengendalian Stres.
7. Istilah-Istilah Penting dalam Bab Ini.
8. Mampu menjawab soal-soal yang diberikan.

A. Pendahuluan
Gaya hidup penderita PJK merupakan kesatuan perilaku yang terdiri
dari perilaku konsumsi makanan, merokok, minum kopi, aktivitas fisik,
termasuk stres. Penyakit Jantung Koroner (PJK) masih merupakan
penyebab kematian dan kesakitan utama yang berdampak secara
sosio ekonomi. Penyakit ini dapat dicegah dengan deteksi dini dan
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pengendalian faktor risiko. Identifikasi faktor risiko Penyakit Jantung
Koroner (PJK) sangat bermanfaat untuk perencanaan intervensi
pencegahan.

Y

Berbagai kasus gaya hidup yang disebutkan di atas di era saat
ini menjadi tren atau kebiasaan yang mampu memengaruhi hidup
dari kebanyakan orang. Hal ini telah memengaruhi banyak orang
terutama di daerah-daerah tertentu khususnya Indonesia. Gaya hidup
yang disebutkan di atas sangat berpotensi dengan PJK. Namun untuk
itu, upaya pencegahan terhadap tren kasus yang disebutkan di atas
membutuhkan kebijakan atau pencegahan pendekatan tertentu.

1. Pengertian Merokok

M

B. Merokok

M

Merokok merupakan suatu kebiasaan mengisap rokok yang dilakukan
dalam kehidupan sehari-hari, dan dianggap kebutuhan yang tidak bisa
dihindari oleh orang yang mengalami kecenderungan atau pencandu
rokok. Rokok merupakan salah satu bahan adiktif, artinya dapat
menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya dan mempunyai sifat
adiktif rokok berasal dari nikotin yang dikandungnya.1

U

Sementara perilaku merokok suatu aktivitas atau tindakan
mengisap gulungan tembakau yang tergulung kertas yang telah dibakar
dan menghembuskannya keluar tubuh yang bertemperatur 9000C untuk
ujung rokok yang dibakar dan 3000C untuk ujung rokok yang terselip di
antara bibir perokok dan dapat menimbulkan asap yang dapat terisap
oleh orang-orang di sekitarnya serta dapat menimbulkan dampak buruk
bagi perokok itu sendiri maupun orang-orang di sekitarnya.2

D

Dalam rokok tersebut mengandung 7.000 senyawa kimia yang 699
di antaranya beracun dan 69 di antaranya merupakan zat karsiogenik.
Zat-zat beracun pada rokok dapat menumpuk lapisan lemak yang
menyebabkan penyempitan, kerusakan arteri koroner (aterosklerosis).
Akibatnya, fungsi vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah pun
menurun dan respons inflamasi meningkat. Ketika dibakar, rokok juga
Soetjiningsih, Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya, (Jakarta: Sagung
Seto, 2010).
2
RH. Widada, P. Icuk, Kamus Saku Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Balai Pustaka,
2010).
1
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menghasilkan karbonmonoksida yang mengurangi jumlah oksigen yang
terikat dalam darah, sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk
mencukupi kebutuhan tubuh akan oksigen. Lalu, rokok meningkatkan
terjadinya trombosis atau penggumpalan darah sehingga risiko serangan
jantung meningkat.

M

Y

Menurut World Heart Federation tembakau yang dikandung dalam
rokok dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen yang dialirkan
oleh darah dan menyebabkan darah cenderung mudah menggumpal.
Gumpalan darah yang terbentuk di arteri ini dapat menyebabkan penyakit
jantung koroner dan juga stroke serta kematian mendadak. Tembakau
memiliki efek patofisiologi terhadap jantung, sistem pembekuan darah,
dan metabolisme lipoprotein. Merokok meningkatkan pembentukan
plak koroner dan mendorong terjadinya trombosis koroner. Merokok
juga dapat meningkatkan kebutuhan oksigen oleh otot jantung dan
menurunkan kemampuan darah untuk mengangkut oksigen.3

U

M

Merokok dapat menyebabkan lapisan arteri rusak, dinding arteri
menebal, dan terjadi penumpukan lemak serta plak yang menghambat
aliran darah di sepanjang arteri. Terjadinya penumpukan lemak di
dalam arteri disebut atherosclerosis. Ketika arteri yang memasok darah
ke jantung mengalami penyempitan, pasokan darah yang kaya akan
oksigen menuju jantung akan menurun yang dapat mengakibatkan
penyakit jantung koroner. Penyempitan arteri akan sangat berbahaya
selama menjalani aktivitas fisik. Jantung yang terus dipaksa untuk
bekerja memompa dapat menyebabkan nyeri dada atau bahkan serangan
jantung.4

2. Faktor yang Memengaruhi Seseorang Merokok

D

Dalam hasil penelitian Marniati (2020); disebutkan bahwa walau
merokok sangat berisiko tinggi terhadap PJK, namun merokok belum

U.S. Department of Health and Human Services. How tobacco smoke causes
disease. The biology and behavioral basis for smoking- attributable disease. A report of the
Surgeon General. Department of Health and Human Services, Centers for Disease
Control and Prevention, Coordinating Center for Health Promotion, National
Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking
and Health, America. 2010.
4
NA. Rigotti, C. Clair, Managing Tobacco Use: The Neglected Cardiovascular
Disease Risk Factor. Eur Heart J, 2013;34:3259–67, 2013.
3
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Y

mampu mengubah perilaku seseorang terhadap rokok tersebut. Rokok
menjadi salah satu ikon yang kerap disebut-sebut dalam segala aktivitas,
misalnya ketika mengadakan rapat atau diskusi selalu disuguhkan
sebungkus rokok yang membuat mereka tergiur untuk mengisapnya
bahkan rasanya tidak lengkap kalau diskusi atau rapat tidak disuguhkan
rokok, yang ditanya pertama kali sebelum memulai rapat adalah apa
ada rokok? Kalau dalam bahasa Aceh disebut “pue na rukok sibak”
tidak bisa dipungkiri kebiasaan merokok menjadi pelengkap di setiap
kegiatan masyarakat Aceh, bahkan jika ada kegiatan yang hampir selesai
dilakukan masyarakat Aceh sering menyebutnya dengan istilah “Sibak
Rukok tek” atau dalam bahasa Indonesia “sebatang rokok lagi” artinya
kegiatan hampir selesai dilakukan.5

M

M

Sifat sangat sulit untuk dihilangkan oleh masyarakat adalah rasa
“gengsi” rokok sering dijadikan alat untuk menunjukkan jati diri di
depan lawan bicara, bahkan merek rokok yang dikonsumsi juga menjadi
sebuah patokan penilaian dari golongan mana atau strata dalam status
sosial. Hasil observasi Marniati; melihat bahwa semakin kuat isapan
rokok maka semakin bergairah atau menggebu-gebu ketika sedang
berbicara.

U

Ditinjau dari faktor lain dapat disebutkan bahwa rokok sering
digunakan sebagai alat pelampiasan ketika sedang menghadapi berbagai
masalah meskipun tanpa disadari merokok malah menimbulkan
berbagai masalah lainnya. Jika sedang ada masalah baik di kantor
maupun di dalam keluarga rokok menjadi tempat pelampiasan
emosinya, rasa tenang dan seperti tidak ada beban apa pun ketika sedang
mengisap rokok, hal inilah yang menyebabkan responden berulangulang melakukan aktivitas merokok bahkan dia bisa menghabiskan
setengah bungkus rokok dalam jangka waktu sehari bahkan bisa lebih.

D

Lebih lanjut, Marniati menyatakan; kondisi Aceh yang saat ini tidak
mencerminkan istilah Aceh Green dan visi Kota Banda Aceh yang disebut
Child-Friendly City yang menjadi salah satu gagasan dari peraturan
Walikota yang dituangkan dalam Qanun 5/2016 yang mengatur
khusus tentang kawasan tidak boleh merokok, namun gagasan ini

5
Marniati, Determinan Gaya Hidup (Lifestyle Determinant) Penderita Penyakit
Jantung Koroner di Rumah Sakit Zainoel Abidin Banda Aceh, (Universitas Sumatra
Utara, Program Pascasarjana, Disertasi, 2020) tidak dipublikasikan.
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tidak terlaksanakan sampai sekarang hampir di semua tempat baik
café maupun tempat tongkrongan lainnya tidak memiliki No Smoking
Area sehingga perokok dan nonperokok mendapatkan efek yang sama
ketika berada dalam satu kawasan, bahkan bisa dinyatakan nonperokok
memiliki risiko yang lebih besar munculnya berbagai penyakit
dibandingkan dengan perokok Primer. Kondisi merokok masyarakat
Aceh dengan masyarakat lainnya tidaklah jauh berbeda namun yang
menjadi pembedanya adalah selain merokok masyarakat Aceh juga
pecandu kopi di mana pada kopi terdapat zat yang mampu menetralkan
nikotin yang ada pada rokok, sehingga risiko penyakit jantung pecandu
kopi lebih besar dibandingkan dengan perokok.

M

M

Berhenti merokok tersebut dapat mengurangi risiko PJK, dengan
manfaat penting yang diperoleh segera setelah berhenti (lebih cepat
daripada kanker). Tidak ada tingkat merokok yang aman untuk penyakit
kardiovaskular di mana perokok ringan dapat berasumsi bahwa terus
merokok tidak menyebabkan bahaya. Perokok perlu berhenti total
daripada mengurangi jika mereka ingin menghindari sebagian besar
risiko yang terkait dengan penyakit jantung dan stroke, dua gangguan
umum dan utama yang disebabkan oleh merokok.6

3. Hasil Penelitian Pengaruh Merokok Terhadap PJK

D

U

Hasil penelitian Marniati (2020) terbaru menunjukkan bahwa pada
kelompok kasus terdapat sebanyak 163 orang (79,13%) responden yang
merokok dan 43 orang (20,87%) responden yang tidak merokok. Pada
kelompok kontrol terdapat sebanyak 88 orang (42,72%) responden
yang merokok dan 118 orang (57,28%) responden yang tidak
merokok. Berdasarkan hasil uji statistik menunjukan bahwa terdapat
pengaruh merokok terhadap kejadian penyakit jantung koroner (p=
<0,001;OR=5,08 95%CI 3,221-8,056) artinya responden merokok
memiliki peluang berisiko menderita PJK sebesar 5,08 kali lebih besar
dibanding dengan yang tidak merokok.7

K. Pirie, R. Peto, GK. Reeves, J. Green, Beral Vmillion, Women Study
Collaborators. The 21st century hazards of smoking and benefits of stopping: a prospective
study of one million women in the UK, Lancet 2013;381:133-41. doi:10.1016/S01406736(12)61720-6, 2013.
7
Marniati, Op. Cit.
6
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Risiko relatif untuk penyakit jantung koroner sejalan dengan yang
dilaporkan oleh Thun et. al., 2013 yang menggunakan beberapa studi
kohort, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara
merokok dan PJK semakin kuat dari waktu ke waktu. Karena efek
besar dari asap tembakau pada dosis rendah, paparan asap bekas dalam
kelompok referensi (tidak pernah perokok) dapat menyebabkan terlalu
rendahnya risiko relatif untuk satu dan 20 batang per hari dan akibatnya
mengencerkan efek persentase dari satu dibandingkan dengan 20
batang rokok per hari. Tingkat ini tergantung pada tingkat kontaminasi
(terutama untuk wanita yang tidak pernah merokok, yang mungkin
lebih mungkin terpapar asap rokok dari suami mereka dalam studi
sebelumnya dibandingkan dengan pria yang tidak pernah merokok).8

U

M

M

Dibandingkan dengan nonperokok seumur hidup, baik perokok
sebelumnya dan perokok saat ini meningkatkan risiko gagal jantung
sebanyak 33% hingga 93%.9 Risiko ini tampaknya tidak terbatas
pada merokok produk tembakau, karena tembakau lembab juga telah
dikaitkan dengan risiko gagal jantung yang lebih tinggi.10 Di antara
pasien dengan gagal jantung, merokok terus meningkatkan risiko masuk
rumah sakit ganda.11 Penelitian telah menunjukkan peningkatan risiko
kematian jantung mendadak pada perokok. Dalam uji coba Pencegahan
Infarkasi Bezabrate, risiko kematian jantung mendadak meningkat
secara signifikan (OR: 2,47) pada perokok dibandingkan dengan bukan
perokok.12

D

8
MJ. Thun, BD. Carter, D. Feskanich, et. al., 50-year trends in smoking- related
mortality in the United States, N Engl J Med 2013;368: 351-64. doi:10.1056/
NEJMsa1211127, 2013.
9
CA. Pope, RD. Brook, RT. Burnett, DW. Dockery, How is cardiovascular
disease mortality risk affected by duration and intensity of fine particulate matter exposure?
An integration of the epidemiologic evidence. Air Qual Atmos Health 2011;4:514doi:10.1007/s11869-010-0082-7, 2011.
10
DL. Patrick, A. Cheadle, DC. Thompson, P. Diehr, T. Koepsell, S. Kinne
, The validity of self-reported smoking: a review and meta-analysis. Am J Public Health,
1994;84:1086-93. doi:10.2105/AJPH.84.7.1086, 1994.
11
J. Barnoya, SA. Glantz, Cardiovascular effects of secondhand smoke: nearly
as large as smoking, Circulation 2015;111:2684-98. doi:10.1161/CIRCULA
TIONAHA.104.492215, 2015.
12
R. Carnevale, S. Sciarretta, F. Violi, et. al., Acute impact of tobacco versus electronic
cigarette smoking on oxidative stress and vascular function, Chest 2016;150:606-12.
doi:10.1016/j. chest.2016.04.012, 2016.
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Ada bukti substansial dari hubungan antara merokok aktif.
Besarnya hubungan lebih besar dari yang dilaporkan untuk penyakit
jantung koroner. Risiko lebih rendah di antara mantan perokok tetapi,
meskipun demikian, secara signifikan meningkat dibandingkan dengan
yang tidak pernah merokok. Hasilnya menyoroti perlunya intervensi
baik untuk mendorong berhenti di antara perokok yang ada dan
mencegah permulaan di antara perokok tidak.13

Y

Rachel R Huxlley & Mark Woodward melakukan penelitian
metaanalisis meliputi penelitian kohort yang dilakukan di seluruh
dunia dan penelitian tersebut membuktikan bahwa orang yang merokok
memiliki risiko lebih besar untuk menderita penyakit jantung koroner
dengan pooled RR sebesar 1,25 (95%CI 1.121.39, p<0,0001).14

M

M

Risiko relatif dikumpulkan dari 26 laporan penelitian adalah
1,48 (interval kepercayaan 95% 1,30-1,69) untuk pria yang merokok,
rata-rata, satu rokok per hari dan 1,58 (1,39-1,80) untuk mereka yang
merokok lima batang per hari; risiko relatif untuk merokok 20 batang
per hari adalah 2,04 (1,86-2,24). Merokok satu batang per hari memiliki
46% (kisaran interkuartil 24-56%) dari risiko relatif berlebih untuk itu
ketika merokok 20 batang per hari, dan perkiraan yang sesuai untuk
lima batang per hari adalah 57% (36- 64%).15

D
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Perkiraan untuk orang yang merokok satu atau lima batang per
hari mewakili perokok ringan, mengingat bahwa kebiasaan seharihari perokok biasanya bervariasi antara satu dan lima batang per hari.
Merokok satu batang per hari membawa sekitar 40-50% dari kelebihan
risiko untuk mengembangkan penyakit jantung koroner dan stroke.
Merokok 20 batang per hari, dan merokok lima batang per hari memiliki
sekitar 55-65% dari risiko berlebih bersama-sama, yang merupakan
dua perancu penting untuk penyakit jantung koroner. Namun, perokok
13
Y. Lu, K. Hajifathalian, M. Ezzati, M. Woodward, EB. Rimm, G. Danaei,
Metabolic mediators of the effects of body-mass index, overweight, and obesity on coronary heart
disease and stroke: a pooled analysis of 97 prospective cohorts with 1,8 million participants,
Lancet. 2014;383(9921):970-83, 2014.
14
RR. Huxley, M. Woodward, Cigarette smoking as a risk factor for coronary heart disease
in women compared with men: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies,
The Lancet. 2011; 378(9799):1297-1305, 2011.
15
A. Hackshaw, J. K. Morris, S. Boniface, J. L. Tang, & D. Milenković,  Low
cigarette consumption and risk of coronary heart disease and stroke: meta-analysis of 141
cohort studies in 55 study reports. Bmj, 360, j5855, 2018.
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berat cenderung memiliki faktor risiko PJK yang lebih buruk daripada
perokok ringan (seperti indeks massa tubuh yang lebih tinggi dan
adipositas sentral dan pola makan yang lebih buruk).16 Oleh karena
itu, perokok ringan harus memiliki karakteristik yang lebih protektif
terhadap penyakit PJK, dibandingkan dengan perokok berat.

M

M

Y

Durasi merokok juga penting ketika mempertimbangkan risiko,
itu sangat berkorelasi dengan usia, yang itu sendiri merupakan faktor
risiko, sehingga memisahkan efeknya bisa sulit. Namun, penelitian besar
cenderung menunjukkan hubungan antara durasi dan risiko. Karena
merokok ringan tampaknya memiliki efek dramatis pada PJK (U.S.
Department of Health and Human Services, 2010).17 Pope et. al., 2011
menyimpulkan bahwa hubungan dengan rokok per hari tidak berubah
secara materiel ketika durasi diizinkan sebagai perancu. Dalam studi
lain, (Merry et. al., 2011) risiko relatif untuk durasi merokok kurang
dari 10 tahun adalah 1,73, dibandingkan dengan 2,51 untuk durasi
30-40 tahun, mewakili 48% dari risiko relatif berlebih (dan risiko
relatif ini telah disesuaikan dengan jumlah rokok yang diisap per hari).
Demikian pula, risiko relatif untuk merokok satu hingga lima batang
per hari adalah 1,88, mewakili 40% dari risiko relatif berlebih untuk
merokok 15-20 batang per hari, dan risiko relatif ini telah disesuaikan
dengan durasi (tahun) merokok. Meskipun durasi panjang memiliki
efek kumulatif yang persisten, sebagian besar risiko tampaknya terjadi
dalam jangka pendek.18

D
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Ukuran jumlah rokok per hari, yang merupakan ukuran yang
paling sering dilaporkan, termasuk di Indonesia. Sebagai perokok
ringan pada awal jika ini mewakili proporsi yang substansial akan ada
asosiasi nonlinear antara tingkat variabilitas, metabolisme energi, dan
peningkatan ukuran infark semuanya sensitif terhadap perokok pasif
(Barnoya et. al., 2015).19 Tiga studi eksperimental yang berfokus pada
konsumsi rendah/paparan menyatakan masing-masing 29 perokok
mengonsumsi satu batang rokok, segera setelah itu mereka memiliki
16
JM. Iredale, PJ. Clare, RJ. Courtney, et. al., Associations between behavioural risk
factors and smoking, heavy smoking and future smoking among an Australian populationbased sample, Prev Med 2016;83:70-6. doi:10.1016/j.ypmed.2015.11.020, 2016.
17
U.S. Department of Health and Human Services, Op. Cit.
18
CA. Pope, RD. Brook, RT. Burnett, DW. Dockery, Op. Cit.
19
J. Barnoya, SA. Glantz, Op. Cit.
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penurunan yang signifikan dalam daya output pembuluh darah dan
peningkatan yang signifikan dalam tingkat penuaan pembuluh darah dan
sisa darah volume 25 menit kemudian, sebagai penanda aterosklerosis.20
Dalam penelitian lain, sel endotel arteri koroner manusia terpapar
asap yang setara dengan satu rokok, yang menyebabkan aktivasi faktor
transkripsi pengindraan stres pengoksidasi NFR2 dan peningkatan
regulasi sitokrom p450, dipertimbangkan memiliki peran dalam
perkembangan penyakit jantung. Efek-efek ini tidak terlihat ketika
sel-sel jantung terpapar uap dari satu e-rokok.21 Sebuah penelitian
memaparkan; dewasa terhadap asap tembakau intensitas rendah (dua
rokok) selama satu hingga dua berbulan-bulan dan menemukan efek
histopatologis yang merugikan pada sel-sel otak.22

M

Thun et. al., 2013 menggunakan data studi kohort AS (awal 20002010), menunjukkan bahwa dengan meningkatnya risiko relatif untuk
penyakit jantung koroner dari waktu ke waktu, sekitar dua pertiga dari
kematian akibat penyakit jantung koroner yang terjadi pada perokok
dapat disebabkan oleh kebiasaan mereka.

M

Nikotin juga bertindak langsung pada elemen seluler yang
berpartisipasi dalam pembentukan plak melalui stimulasi reseptor
kolinergik nikotinik pada endotelium untuk menginduksi proses
angiogenik patologis (Kondo et. al., 2011).23

U

Hasil penelitian (Marniati, 2020), hubungan asosiasi merokok
dengan penyakit jantung koroner di Rumah Sakit Zainoel Abidin Banda
Aceh melemah setelah dianalisis secara bersama sama (simultan)
antara variabel utama gaya hidup dan variabel perancu faktor sosial.
Dari hasil uji multivariat menunjukkan tidak adanya hubungan antara

D

20
J. MiYang, J. HyeonCheol, K. Lee, J. Yim, The acute effect of smoking a single
cigarette on vascular status, SpO2, and stress level. Med Sci Monit 2014; 20:601-7.
doi:10.12659/MSM.890367, 2014.
21
JE. Teasdale, AC. Newby, NJ. Timpson, MR. Munafò, SJ. White, Cigarette
smoke but not electronic cigarette aerosol activates a stress response in human coronary artery
endothelial cells in culture, Drug Alcohol Depend 2016;163:256-60. doi:10.1016/j.
drugalcdep.2016.04.020, 2016.
22
D. Csabai, K. Csek, L. Szaiff, et. al., Low intensity, long term exposure to tobacco
smoke inhibits hippocampal neurogenesis in adult mice, Behav Brain Res 2016;302:44-52.
doi:10.1016/j.bbr.2016.01.022, 2016.
23
T. Kondo, S. Osugi, K. Shimokata, et. al., Smoking and smoking cessation in
relation to all-cause mortality and cardiovascular events in 25,464 healthy male Japanese
workers, Circ J, 2011;75:2885-92. doi:10.1253/circj.CJ-11-0416, 2011.
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merokok dengan PJK (p value > 0.05). Hal ini dimungkinkan karena
perokok dalam penelitian ini jika dikaji dari perilaku merokok pada
umumnya adalah perokok ringan, merokok dengan tarikan pendek
yang tidak dalam. Dan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan di
atas menyebutkan bahwa risiko perokok ringan dengan jumlah rokok
15- 20 batang per hari juga dipengaruhi dengan faktor perancu usia
dan durasi merokok. Usia perokok pada penelitian ini umumnya 30-40
tahun dengan durasi merokok < 10 tahun.24
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Namun secara korelasi jika ditinjau dari hubungan merokok dengan
umur terlihat bahwa perokok pada usia < 31 tahun tidak memiliki
hubungan yang signifikan dengan penyakit jantung tetapi perokok
pada usia > 31 tahun sangat berisiko untuk terkena penyakit jantung,
ini disebabkan karena salah satu aktivitas masyarakat yang paling
disenangi yaitu duduk berkumpul bersama, rokok menjadi salah satu
tren gaya anak muda yang dianggap sebagai pelengkap dari gaya hidup
hal ini diperkuat oleh pernyataan rahmat salah satu warga Aceh yang
kesehariannya tidak bisa terlepas dari rokok dia menyatakan bahwa
jika tidak merokok rasanya belum terlihat seperti laki-laki yang sudah
memiliki pekerjaan dan rokok merupakan salah satu media untuk
menyalurkan stres, setiap isapan rokok memberikan ketenangan
meskipun tidak ada rasa yang diberikan oleh asap tersebut, tidak hanya
pada kalangan anak muda saja kalangan orang tua juga kerap menjadikan
rokok sebagai media untuk penyaluran stres yang mampu memberikan
ketenangan meskipun hanya sesaat.

C. Minum Kopi

D

Indonesia merupakan produsen kopi ketiga terbesar di dunia, setelah
Brazil dan Vietnam. Minum kopi dan merokok di Indonesia sudah
menjadi kebiasaan dan gaya hidup dan minum kopi merupakan sarapan
tradisional yang ada di setiap daerah. Beberapa orang percaya bahwa
minum kopi akan membuat badan mereka segar sebelum dan sesudah
beraktivitas.
Kopi adalah minuman yang paling umum kedua di dunia setelah
teh. Dengan demikian, efek kesehatan dari kopi merupakan masalah

24

124

Marniati, Op. Cit.
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penting kesehatan masyarakat (Malerba et. al., 2013).25 Selain kafein,
kopi mengandung banyak senyawa bioaktif dengan efek potensial
pada kesehatan (Ferruzzi, 2010).26 Termasuk mineral dan antioksidan,
senyawa fenolik terutama (seperti chlorogenic, caffeic, ferulic, dan asam
cumaric), melanoidins dan diterpenes (seperti cafestol dan kahweol). Kopi
telah terkait dengan insiden lebih rendah diabetes (Huxley et. al., 2009)27
dan kanker (Turati et. al., 2011).28

M

Y

Kopi merupakan salah satu sumber pencaharian masyarakat Aceh
terutama masyarakat Aceh Tengah yang tinggal di Dataran Tinggi Gayo,
di sana tumbuhan kopi ditanam hingga mendapatkan biji kopi yang
berkualitas yang diekspor ke berbagai daerah untuk kemudian diolah
menjadi bubuk kopi semakin tinggi daerahnya maka akan semakin bagus
kopi yang dihasilkan, tanah Gayo merupakan salah satu dataran tinggi
di Aceh dengan kondisi yang dingin. Kopi Aceh terdiri dari kopi Robusta
dan kopi Arabica, yang keduanya diolah dengan cara yang berbeda.

M

Berdasarkan hasil penelitian Marniati (2020); hasil analisis bivariat
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh minum kopi terhadap kejadian
penyakit jantung koroner (p= <0,001;OR=8,9 95%CI 5,553-14,411)
artinya responden yang minum kopi kategori berat memiliki peluang
berisiko menderita PJK sebesar 8,9 kali lebih besar dibanding dengan
yang minum kopi kategori ringan.29

U

Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa dari hasil analisis
model akhir regresi logistik terlihat bahwa seluruh variabel memiliki
nilai (p<0,05), maka variabel yang dominan berpengaruh terhadap
kejadian penyakit jantung koroner adalah variabel minum kopi (p=

S. Malerba, F. Turati, C. Galeone, C. Pelucchi, F. Verga, C. La Vecchia, & A.
Tavani, A meta-analysis of prospective studies of coffee consumption and mortality for all
causes, cancers and cardiovascular diseases, 2013.
26
MG. Ferruzzi, The influence of beverage composition on delivery of phenolic
compounds from coffee and tea, Physiol Behav, 2010;100(1):33–41. doi: 10.1016/j.
physbeh.2010.01.035, 2010.
27
R. Huxley, CM. Lee, F. Barzi, et. al., Coffee, decaffeinated coffee, and tea
consumption in relation to incident type 2 diabetes mel- litus: a systematic review
with meta-analysis, Arch Intern Med. 2009;169(22):2053–63. doi:10.1001/
archinternmed.2009.439, 2009.
28
F. Turati, C. Galeone, C. La Vecchia, W. Garavello, A. Tavani, Coffee and
cancers of the upper digestive and respiratory tracts: meta-analyses of observational studies.
Ann Oncol, 2011;22(3): 536–44. doi:10.1093/annonc/mdq603, 2011.
29
Marniati, Op. Cit
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<0,001;OR=6,6 95%CI 3,867-11,286), yang artinya bahwa responden
yang merokok memiliki peluang berisiko menderita PJK sebesar 6,6 kali
lebih besar dibanding dengan yang tidak merokok.

Y

Dari hasil analisis kuantitatif pada variabel minum kopi menun
jukkan bahwa pada kelompok kasus terdapat sebanyak 165 orang
(80,10%) responden yang minum kopi kategori berat dan 41 orang
(19,90%) responden yang minum kopi kategori ringan. Pada kelompok
kontrol terdapat sebanyak 64 orang (31,07%) responden yang minum
kopi kategori berat dan 142 orang (68,93%) responden yang minum
kopi kategori ringan.

M

Hasil metaanalisis dari 5 prospektif studi independen menunjukkan
bahwa ada hubungan signifikan secara statistik antara kopi dan gagal
jantung, dengan kuat hubungan terbalik diamati untuk 4 porsi per hari
(risiko 11% lebih rendah) dan kembali ke 10 cangkir kopi per hari.
Dalam analisis bertingkat, tidak ada bukti bahwa hubungan bervariasi
berdasarkan jenis kelamin atau dengan sejarah awal dari MI atau
diabetes (Mostofsky, 2012).30
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Penelitian eksperimental telah secara konsisten menunjukkan
bahwa kopi dan kafein berhubungan dengan tekanan darah akut.
Noordzij et. al., 2015 melaporkan bahwa, untuk setiap cangkir kopi
yang dikonsumsi, tekanan sistolik meningkat 2,04 mm Hg (95% CI,
1,10-2,99) dan tekanan diastolik sebesar 0,73 mm Hg (95% CI, 0,141,31).31 Sebuah metaanalisis melaporkan bahwa kebiasaan konsumsi
kopi moderat (1 sampai 3 cangkir/hari) meningkatkan risiko terjadinya
hipertensi (Wu JN et. al., 2009).32 Hubungan antara konsumsi kopi dan
kejadian gagal jantung tidak berbeda berdasarkan jenis kelamin atau
dengan riwayat MI atau diabetes.

D

Meskipun kita tidak dapat memeriksa apakah risiko gagal jantung
bervariasi menurut jenis kopi, penelitian sebelumnya tidak menemukan

30
E. Mostofsky, M. S. Rice, E. B. Levitan, & M. A. Mittleman, Habitual coffee
consumption and risk of heart failure: a dose-response meta-analysis, Circulation: Heart
Failure, 5(4), 401-405, 2012.
31
M. Noordzij, CS. Uiterwaal, LR. Arends, FJ. Kok, DE. Grobbee, JM.
Geleijnse, Blood pressure response to chronic intake of coffee and caf- feine: a meta-analysis
of randomized controlled trials, J Hypertens, 2005;23:921–928, 2005.
32
JN. Wu, SC. Ho, C. Zhou, WH. Ling, WQ. Chen, CL. Wang, YM. Chen,
Coffee consumption and risk of coronary heart diseases: A meta-analysis of 21 prospective
cohort studies, Int J Cardiol, 2009;137:216–225, 2009.
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perbedaan dalam risiko hipertensi bagi berkafein dibandingkan kopi
tanpa33 dan karena hipertensi merupakan faktor risiko yang kuat untuk
gagal jantung, adalah mungkin bahwa perlindungan terhadap gagal
jantung tidak akan berbeda antara kopi berkafein dan tanpa kafein.

Y

Asupan kopi ditentukan oleh banyaknya minum kopi dan ukuran
porsi kopi (Mostofsky, 2012).34 Dalam standar minum kopi di warung
kopi Banda Aceh, secangkir kopi adalah ± 75-100 ml dengan rata-rata
konsumsi kopi per hari 4-8 gelas perhari. Masyarakat Aceh tergolong
pada kelompok peminum kopi berat.

M

M

Di antara efek yang kurang baik, kafein dalam kopi memiliki efek
inotropik pada jantung, dan menginduksi peningkatan sementara
tekanan darah.35 Kebiasaan minum kopi dari 3 cangkir/hari berhubungan
dengan peningkatan risiko hipertensi, dibandingkan dengan 1 gelas/
hari (Zhang et. al., 2011).36 Dan juga dalam terjadinya hipertensi kopi
memiliki efek jangka panjang dan dapat meningkatkan risiko CVD
(Mesas et. al., 2011).37 Kopi juga terkait dengan peningkatan kolesterol38
dan metaanalisis dari 14 uji klinis menunjukkan peningkatan kadar
serum kolesterol dan low density lipoprotein (LDL) khususnya kopi yang
direbus dan disaring (Jee et. al., 2001).39

Perilaku kebiasaan minum kopi masyarakat Banda Aceh adalah
direbus dan disaring berkali-kali, hal ini jugalah yang memungkinkan
minum kopi sebagai faktor risiko dominan PJK di Banda Aceh.
WC. Winkelmayer, MJ. Stampfer, WC. Willett, GC. Curhan, Habitual caffeine
intake and the risk of hypertension in women, JAMA, 2005;294:2330–2335, 2005.
34
E. Mostofsky, M. S. Rice, E. B. Levitan, & M.A. Mittleman, Op. Cit.
35
S. Malerba, F. Turati, C. Galeone, C. Pelucchi, F. Verga, C. La Vecchia, & A.
Tavani, Op. Cit.
36
Z. Zhang, G. Hu, B. Caballero, L. Appel, L. Chen, Habitual coffee consumption
and risk of hypertension: a systematic review and meta-analysis of prospective observational
studies, Am J Clin Nutr, 2011;93(6):1212–9. doi:10.3945/ajcn.110.004044, 2011.
37
AE. Mesas, LM. Leon-Munoz, F. Rodriguez-Artalejo, E. Lopez- Garcia, The
effect of coffee on blood pressure and cardiovas- cular disease in hypertensive individuals: a
systematic review and meta-analysis, Am J Clin Nutr, 2011;94(4):1113–26. doi:10.3945/
ajcn.111.016667, 2011.
38
DS. Thelle, E. Arnesen, OH. Forde, The Tromso heart study. Does coffee
raise serum cholesterol? N Engl J Med, 1983;308(24): 1454–7. doi:10.1056/
NEJM198306163082405, 1983.
39
SH. Jee, J. He, LJ. Appel, PK. Whelton, I. Suh, MJ. Klag, Coffee consumption
and serum lipids: a meta-analysis of randomized controlled clinical trials, Am J Epidemiol.
2001;153(4):353–62, 2001.
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33
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Sesuai dengan hasil penelitian,40 kopi yang direbus dan disaring akan
meningkatkan kolesterol terutama LDL yang juga menjadi faktor risiko
utama PJK.

M

Y

Hal tersebut diperkuat dari hasil observasi peneliti dan hasil
wawancara dengan salah seorang penyaji kopi yang kesehariannya
bekerja sebagai pembuat kopi di salah satu warung kopi di Banda
Aceh, Dia menyatakan bahwa bubuk kopi yang dimasukkan ke dalam
penyaringan yang berbentuk kaos kaki panjang dan diseduh dengan
air mendidih di atasnya bisa tahan 10 – 15 gelas kopi bahkan lebih
sebelum bubuk kopi dibuang dan dimasukkan bubuk kopi yang baru,
proses seduhan juga dilakukan berulang-ulang dengan menggoyanggoyangkan penyaringan, Untuk bubuk kopi yang baru dimasukkan
ke dalam penyaringan membutuhkan 7 – 10 kali penyaringan secara
berulang-ulang untuk mendapatkan kopi gelas pertama, jika pelanggan
meminta kopi dengan takaran kental dia akan memasukkan kembali
hasil penyaringan pertama ke dalam saringan kopi tanpa menambahkan
air lainnya agar mendapatkan hasil yang kental.

M

Perilaku minum kopi pada masyarakat Banda Aceh berada pada
dosis berat dengan rata-rata konsumsi kopi per hari > 3 gelas per hari.
Kebiasaan ini dapat meningkatkan tekanan darah (hipertensi) dan kadar
kolesterol yang merupakan faktor risiko terhadap kejadian PJK.

U

Dosis moderat kopi tidak memiliki efek menguntungkan pada gagal
jantung,41 penyakit pada katup jantung,42 dan aritmia jantung.43 Kopi
sangat kaya akan antioksidan yang juga memiliki efek menguntungkan
bagi kesehatan. Efek menguntungkan dari kopi pahit (kopi tanpa gula)
pada kesehatan terjadi pada penurunan risiko kematian diabetes.44

D

Perilaku konsumsi minum kopi pada masyarakat Banda Aceh
adalah kopi yang dicampur dengan gula. Dengan dosis minum kopi

SH. Jee, J. He, LJ. Appel, PK. Whelton, I. Suh, MJ. Klag, Ibid.
E. Mostofsky, M. S. Rice, E. B. Levitan, & M. A. Mittleman, Op. Cit.
42
JA. Greenberg, G. Chow, RC. Ziegelstein, Caffeinated coffee consumption,
cardiovascular disease, and heart valve disease in the elderly (from the Framingham Study),
Am J Cardiol, 2008;102(11):1502–8. doi:10.1016/j.amjcard.2008.07.046, 2008.
43
DJ. Pelchovitz, JJ. Goldberger, Caffeine and cardiac arrhythmias: a review of the
evidence, Am J Med, 2011;124(4):284–9. doi:10.1016/j.amjmed.2010.10.017, 2011.
44
ND. Freedman, Y. Park, CC. Abnet, AR. Hollenbeck, R. Sinha, Association of
coffee drinking with total and cause-specific mortality, N Engl J Med, 2012;366(20):1891–
904. doi:10.1056/NEJMoa1112010, 2012.
40
41
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Y

yang moderat sampai berat dengan tambahan gula. Karbohidrat
dengan indeks glikemik rendah telah terbukti lebih kuat terkait dengan
penyakit kardiometabolik. Perilaku minum kopi ini yang menambah
tingginya OR pada minum kopi sehingga minum kopi menjadi faktor
risiko dominan pada pemodelan faktor risiko gaya hidup terjadinya
PJK di Banda Aceh. Kebiasaan minum kopi dengan tambahan gula
dan susu kental manis atau yang disebut dengan kopi sanger menjadi
penyumbang tinggi asupan karbohidrat GI yang menjadi faktor risiko
penyakit jantung koroner.

M

Aceh terkenal dengan istilah 1001 warung kopi setiap sudut kota
Banda Aceh dipenuhi oleh warung-warung kecil ataupun besar yang
menjajakan kopi untuk dinikmati. Namun yang menjadi keunikan
sendiri adalah cita rasa kopi yang disajikan berbeda-beda meskipun
disajikan di tempat yang sama. Kopi menjadi pelengkap di setiap
kegiatan masyarakat Aceh, bahkan di pagi hari sebelum bekerja
masyarakat Aceh memiliki tradisi ngopi bersama di café bahkan di
warung-warung kecil yang sudah menjadi tempat favoritnya.

M

Kopi jenis Arabica terdiri dari King Bery, Pea Bery, dan Dark
menurut barista (salah seorang pekerja di pabrik kopi) dalam kopi jenis
Arabica terkandung zat yang dapat menaikkan asam lambung namun
kandungan kafein lebih rendah, yakni 0,8-1,4%, sehingga rasanya tidak
terlalu pahit namun memiliki tingkat keasaman lebih tinggi kopi dengan
jenis Arabica dibuat dari biji kopi pilihan, jenisnya yang terkenal adalah
kopi Gayo. Namun kopi Arabica yang terkenal adalah kopi Gayo.

D

U

Pada dasarnya kopi di Aceh terdiri dari 2 jenis yaitu Robusta dan
Arabica yang membedakannya hanya pada cara pengolahannya saja atau
komposisi yang dimasukkan pada saat pengolahannya. Kopi Ulee Kareng
dengan jenis Robusta pada saat pengolahan di pabrik pembuatan bubuk
kopi campurannya adalah gula putih, biji kopi yang sudah disangrai
selama 1 jam, mentega, dan telur, ada juga yang menambahkan bubuk
teh dan juga pinang setelah didinginkan barulah kopi Robusta digiling
halus dan dimasukkan ke dalam kemasan. Di daerah Siglie sampai
dengan Langsa kopi Robusta dicampurkan dengan jagung, susu, dan
telur sehingga mendapatkan jenis kopi yang lebih nikmat, dalam
penyajiannya kopi Robusta biasa disajikan dengan cara disaring secara
manual.
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Y

Berbeda halnya dengan kopi Arabica atau yang disebut dengan
kopi Gayo yang pengolahannya tidak ditambahkan komponen lainnya,
kopi Arabica hanya melalui proses sangrai saja sampai biji kopi hijau
berubah menjadi cokelat tua dan kopi Arabica biasanya disajikan
dengan menggunakan mesin, espresso, coffe latte, dan yang terkenal di
Aceh dengan sebutan sanger. Proses pengolahan kopi Gayo juga masih
dilakukan secara manual. Proses kopi pasca panen bermacam-macam,
ada yang dinamakan proses fulwash (giling kering), semi wash (giling
basah), natural proses (jemur cery kopi), honey (gabah yang tidak dicuci),
dan wine (kopi fermentasi).

M

Proses pengolahan kopi Gayo dimulai dari proses fulwash kopi yang
dipetik yang sudah sempurna merahnya lalu di-pulping (digiling) setelah
digiling lalu dicuci di dalam bak khusus yang mengalir pencucian penuh
sampai keesokan harinya di air yang mengalir. Setelah keesokan harinya
gabah kopi kembali dicuci setelah itu kembali dijemur sampai kadar
air kopi mencapai 13% setelah itu dihuler dan masuk proses sortasi.

M

Proses semi wash setelah biji cery yang terbaik dipetik kemudian
di-pulping (giling) lalu difermentasi sampai keesokan harinya. Keesokan
harinya dicuci dan dijemur sampai air pada gabah kering dan langsung
dihuler dan menghasilkan kopi labu, setelah itu kembali dijemur sampai
dengan kadar air yang diinginkan. Selain dengan proses fulwash dan semi
wash ada juga yang disebut natural proses yaitu biji cery yang dipetik
lalu langsung dijemur sampai kering proses ini memakan waktu selama
30 hari setelah kopi kering baru dihuler dan disortasi.

D

U

Lain halnya dengan proses honey setelah biji terbaik dipetik kopi
ini di-pulping (digiling) lalu gabahnya tidak perlu dicuci langsung
dijemur sampai kadar air yang maksimal. Dan proses yang terakhir yaitu
proses wine, setelah proses biji kopi terbaik dipetik kopi lalu direndam
kemudian memisahkan biji yang terapung dengan yang tidak, biji kopi
terbaik lalu difermentasi maksimal sampai 45 hari, setelah difermentasi
lalu dijemur sampai kering. Setelah semua proses kopi selesai baru
biji kopi gayo digiling dan disalurkan ke daerah-daerah lainnya. Proses
penggilingan kopi gayo tidak menggunakan komposisi lainnya seperti
pada proses penggilingan kopi Ulee Kareng yang mencampurkan biji
kopi dengan gula, mentega, dan telur, komposisi kopi Gayo 100% biji
kopi, inilah yang menjadikan kopi gayo mahal dan sangat terkenal.
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Ada perbedaan yang khas antara robusta dan arabica yaitu terletak
pada ukuran bijinya dan jenis rasanya. Biji kopi robusta lebih kecil
bijinya dibandingkan kopi arabica dan kopi robusta pahitnya maksimal
dan kadar kafeinnya tinggi, sedangkan kopi arabica memiliki banyak
varian rasa ada rasa fruty, asam, cokelat, karamel, dan kadar kafein
tidak terlalu tinggi inilah yang menjadi kelebihan dari kopi arabica
dibandingkan jenis kopi robusta.

M

Y

Di kalangan anak muda Aceh sekarang lebih terkenal dengan kopi
Arabica yang disajikan dalam bentuk sanger, sedangkan di kalangan usia
>31 menyukai kopi dengan jenis Robusta atau kopi saring yang sangat
terkenal di Aceh dengan sebutan kopi hitam. Proses pembuatan kopi
di Aceh sedikit berbeda. Di Aceh kopi disaring berulang-ulang sampai
mendapatkan kopi yang kental, salah seorang informan menyatakan
bahwa tidak akan disebut kopi Aceh jika kopi yang dibuatnya itu tidak
kental.

M

Kekentalan kopi di Aceh didapat dari hasil campuran mentega,
telur, dan gula yang sudah lebih dulu dimasukkan ke dalam olahan
biji kopi ketika diproduksi di pabrik kopi. Semua kalangan di Aceh
menjadi penikmat kopi baik pria maupun wanita sudah menjadi suatu
tradisi dalam masyarakat Aceh dan telah berkembang secara turun
temurun seiring dengan perkembangannya sebagai salah satu daerah
yang memproduksi kopi terutama di tanah Gayo (Aceh Tengah) yang
merupakan salah satu daerah penghasil biji kopi terbesar dan sudah
menjadi mata pencaharian masyarakat Aceh.

D

U

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyalur kopi di seputaran
Ulee Kareng yang sudah menjadi pemasok kopi terbesar di Aceh,
menyatakan bahwa kopi ulee kareng disebut juga dengan kopi Robusta
dibuat dengan cara biji kopi disangrai hingga bijinya berwarna coklat tua
dengan menambahkan komponen-komponen lainnya dan mendapatkan
bubuk kopi yang berkualitas, bubuk kopi ulee kareng disajikan dalam
3 varian rasa yaitu kopi hitam alami yang hanya dimasak dengan
menggunakan gula putih, kopi susu di mana bubuk kopi yang dihasilkan
sudah bercampur dengan susu dan gula, kopi sanger yang penyajiannya
merupakan campuran kopi kental dengan susu yang di-press dengan
menggunakan mesin khusus. Bubuk kopi yang sudah diolah tadi
tidak hanya disajikan dengan cara diseduh namun akan dimasak lagi
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sebelum kopi disajikan proses pemasakan yang berulang-ulang inilah
yang menyebabkan makin banyak asam yang akan keluar dari kopi
yang disajikan.

M

Y

Tradisi minum kopi pada masyarakat Aceh berbeda dengan
daerah lainnya, pada masyarakat Aceh kopi bukan saja diminum pada
saat jamuan tertentu saja tradisi minum kopi pada masyarakat Aceh
bisa terjadi berulang kali dalam sehari dengan alasan tubuh butuh
asupan kafein agar tidak mengantuk dalam bekerja dan fokus terhadap
pekerjaan, bahkan sekarang sudah menjadi tren di masyarakat Aceh
setiap pesta selalu disuguhkan kopi dalam sebuah wadah dan para
tamu bebas mengambilnya. Hal yang berbeda lainnya yaitu pada proses
pemasakan yang lama dan penggunaan gula yang berlebihan yang
menyebabkan kopi merupakan faktor utama masyarakat Aceh terkena
penyakit jantung. Tradisi minum kopi masyarakat Aceh lainnya adalah
banyak waktu yang dihabiskan untuk meminum secangkir kopi yang
disuguhkan, bisa menghabiskan waktu berjam-jam jika sudah berada
di warung kopi dan efek ketagihan yang diberikan oleh kopi yang
menyebabkan mereka datang berkali-kali

U

M

Hubungan antara konsumsi kopi dan PJK dijelaskan oleh asosiasi
penggunaan kopi dengan faktor gaya hidup yang tidak menguntungkan
lainnya. Peminum kopi lebih banyak duduk dan lebih sering merokok.
Selain itu, peminum kopi memiliki BMI lebih tinggi daripada bukan
peminum menunjukkan asupan kalori yang lebih tinggi (terutama
jika minum kopi dengan tambahan gula). Hipertensi dan gangguan
metabolisme glukosa sebagai mediator yang memungkinkan terjadinya
PJK.45

D

Studi-studi intervensi menunjukkan bahwa hubungan antara
minum kopi dan peningkatan tekanan darah adalah khas bagi orangorang yang hipertensi dan bahwa efek dari minum kopi pada tekanan
darah lebih besar pada peserta yang lebih muda.46 Studi metabolisme
glukosa telah menunjukkan bahwa asupan kafein dapat secara akut

F. Shang, X. Li, & X. Jiang, Coffee consumption and risk of the metabolic syndrome:
A meta-analysis, Diabetes & Metabolism, 42(2), 80-87, 2016.
46
S. Buscemi, S. Verga, JA. Batsis, MR. Tranchina, S. Belmonte, A. Mattina, et.
al., Dose-dependent effects of decaffeinated coffee on endothelial function in healthy subjects,
Eur J Clin Nutr, 2009;63:1200–5, 2009.
45
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menurunkan sensitivitas insulin.47 Peningkatan konsentrasi glukosa
dan insulin puasa telah ditemukan juga setelah 4 minggu konsumsi
kopi tinggi.48
Asupan kopi yang lebih lama adalah prediktor signifikan risiko
hipertensi yang membutuhkan pengobatan antihipertensi dan diabetes/
pradiabetes. Hipertensi merupakan prediktor signifikan dari PJK dan
dengan demikian dapat dianggap sebagai mediator parsial dari efek
kardiovaskular kopi.49

Y

Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain yang tidak diukur
terkait dengan penggunaan kopi, seperti homocysteine a tau gangguan
fungsi endotel dapat memiliki efek buruk langsung pada sistem
kardiovaskular (Khera et. al., 2017).50

M

D. Pola Makan

M

Pola makan adalah frekuensi, jumlah, serta jenis makanan yang
dikonsumsi untuk mencapai serta memelihara kesehatan dan status gizi
optimal. Pola makan yang baik harus mengandung gizi yang seimbang
sesuai dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Penyakit jantung
koroner merupakan kondisi seseorang yang mengalami penyumbatan
di pembuluh darah jantung akibat penumpukan plak. Salah satu faktor
terjadinya penyakit jantung koroner adalah pola konsumsi pangan yang
kurang baik sehingga meningkatkan kadar lemak di dalam tubuh. Hal ini
menyebabkan asupan gizi yang masuk ke dalam jantung tidak maksimal.

U

Adanya kemajuan di bidang teknologi memberikan dampak
terhadap perubahan gaya hidup dan pola makan di masyarakat. Pada

D

47
T. Shen, YC. Park, SH. Kim, J. Lee, JY. Cho, Nuclear factor-kappaB/signal
transducers and activators of transcription-1-mediated inflammatory responses in
lipopolysaccharide-activated macrophages are a major inhibitory target of kahweol, a coffee
diterpene, Biol Pharm Bull, 2010;33:1159–64, 2010.
48
KJ. Acheson, G. Gremaud, I. Meirim, F. Montigon,Y. Krebs, LB. Fay, et. al.,
Metabolic effects of caffeine in humans: lipid oxidation or futile cycling?, Am J Clin Nutr,
2004;79:40–6, 2004.
49
F. Zimmermann-Viehoff, J. Thayer, J. Koenig, C. Herrmann, C. S. Weber, &
H. C. Deter, Short-term effects of espresso coffee on heart rate variability and blood pressure
in habitual and non-habitual coffee consumers–a randomized crossover study, Nutritional
neuroscience, 19(4), 169-175, 2016.
50
A. V. Khera, & S. Kathiresan, Genetics of coronary artery disease: discovery, biology
and clinical translation, Nature Reviews Genetics, 18(6), 331, 2017.

Bab 8 --- Studi Kasus Gaya Hidup Penderita PJK

133

masa kini, pola konsumsi masyarakat sudah mengalami perubahan,
tidak lagi mengonsumsi makanan seimbang yang terdiri dari beraneka
ragam jenis makanan dengan kandungan zat gizi lengkap dan seimbang,
tetapi cenderung mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi
lemak terutama lemak jenuh, kolesterol, dan rendah serat. Kondisi
seperti ini banyak ditemukan pada masyarakat yang tinggal di daerah
perkotaan termasuk Kota Banda Aceh sebagai akibat perubahan gaya
hidup yang sudah mengarah kepada gaya hidup modern.51

Y

Terjadinya pergeseran pola makan di kota-kota besar dari pola
makan tradisional ke pola makan Western, yang komposisinya terlalu
tinggi lemak dan rendah serat, menimbulkan ketidakseimbangan asupan
gizi dan merupakan faktor risiko yang sumbangannya sangat besar
terhadap munculnya berbagai masalah kesehatan.

M

M

Kejadian penyakit jantung koroner (PJK) akibat aterosklerosis
sebagai salah satu penyebab utama kematian pada penyakit
kardiovaskular diperkirakan akan terus meningkat. Perkembangan
proses penyakit jantung koroner dipengaruhi oleh faktor kadar lemak
darah (profil lipid) yang bersumber dari asupan makan harian, salah
satunya adalah lemak (Agrina dkk, 2017).52

D

U

Penggantian lemak jenuh dengan lemak tak jenuh menurunkan
low-density lipoprotein kolesterol, penyebab aterosklerosis. Asam lemak
jenuh dipromosikan konsentrasi kolesterol LDL yang lebih tinggi
dan lebih aterosklerosis arteri koroner. Asam linoleat menurunkan
konsentrasi kolesterol LDL dan penurunan jumlah aterosklerosis arteri
koroner. Pergeseran direkomendasikan dari lemak jenuh ke lemak tak
jenuh harus terjadi secara bersamaan dalam pola diet sehat. Hasil
penelitian Frank (Sacks et. al.,2017) menunjukkan bahwa menurunkan
lemak jenuh dan menggantinya dengan minyak nabati kaya lemak tak
jenuh ganda, terutama minyak kedelai, menurunkan PJK sebesar 29%.53

51
N. K. Wiardani, P. P. S. Sugiani, & N. M. Y. Gumala, Konsumsi lemak
total, lemak jenuh, dan kolesterol sebagai faktor risiko sindroma metabolik pada
masyarakat perkotaan di Denpasar, Jurnal Gizi Klinik Indonesia, 7(3), 107-114, 2011.
52
Agrina dkk, Hubungan Antara Asupan Lemak dengan Profil Lipid Pada
Pasien Penyakit Jantung Koroner, Jurnal Kedokteral Diponegoro, Volume 6 Nomor
2, 2 April 2017.
53
F. M. Sacks, A. H. Lichtenstein, J. H. Wu, L. J. Appel, M. A. Creager, P. M.
Kris-Etherton, & N. J. Stone, Dietary fats and cardiovascular disease: a presidential
advisory from the American Heart Association, Circulation, 136(3), e1-e23, 2017.

134

Lifestyle of Determinant Penderita Penyakit Jantung Koroner

Hubungan antara lemak jenuh makanan dan risiko penyakit
jantung koroner (PJK) tetap kontroversial, tetapi beberapa penelitian
telah membandingkan lemak jenuh dengan lemak tak jenuh dan
sumber karbohidrat dalam kaitannya dengan risiko PJK. Sejumlah bukti
telah mendukung hubungan antara sejumlah faktor makanan yang
dikonsumsi serta pola makan dengan penyakit jantung koroner. Hasil
hipotesis diet jantung dari tahun 1950 menyatakan bahwa lemak jenuh
menyebabkan penyakit jantung (Capristo. E, 2009).54

Y

Hasil analisis bivariat juga menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh pola makan terhadap kejadian penyakit jantung koroner (p=
<0,001;OR=2,1 95%CI 1,432-3,282) artinya responden yang memiliki
pola makan kurang baik memiliki peluang berisiko menderita PJK
sebesar 2,1 kali lebih besar dibanding dengan pola makan baik.

M

Hasil penelitian (Rahma & Wirjatmadi, 2018) yang menyatakan
bahwa terdapat hubungan asupan lemak dengan kejadian penyakit
jantung koroner (p=0,002; OR=13,500; 95% CI).55

M

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada variabel pola makan
menunjukkan bahwa pada kelompok kasus terdapat sebanyak 132
orang (64,08%) responden dengan pola makan kurang baik dan 74
orang (35,92%) responden dengan pola makan baik. Pada kelompok
kontrol terdapat sebanyak 93 orang (45,15%) responden dengan pola
makan kurang baik dan 113 orang (54,85%) responden dengan pola
makan baik.

D

U

(Health Follow-up Study, 1986 hingga 2010) yang bebas diabetes,
penyakit kardiovaskular, dan kanker pada awal. Diet dinilai dengan
kuesioner frekuensi makanan semikuantitatif setiap 4 tahun. Hasil
selama 24 hingga 30 tahun masa tindak lanjut, kami mendokumentasikan
7.667 kasus PJK. Asupan lebih tinggi dari asam lemak tak jenuh ganda
(PUFA) dan karbohidrat dari biji-bijian secara signifikan dikaitkan
dengan risiko PJK yang lebih rendah dibandingkan yang tertinggi dengan
kuintil terendah untuk PUFA (OR: 0,80, 95% [CI]: 0,73 hingga 0,88;
54
E. Capristo, et. al., 2008, Increased serum high-density lipoprotein-cholesterol
concentrasion in celiacdesease after gluten-free diet treatmen correlates with body fat stores,
J Clin Gastroenterol. Volume 43, Number 10, November/December 2009.
55
H. H. Rahma, & R. B. Wirjatmadi, Hubungan asupan zat gizi makro dan profil
lipid dengan kejadian penyakit jantung koroner pada pasien lansia di Rumah Sakit Islam
Jemursari Surabaya, Media Gizi Indonesia, 12(2), 129-133, 2018.
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tren p <0,0001) dan untuk karbohidrat dari biji-bijian (HR: 0,90, 95%
CI: 0,83 hingga 0,98; tren p = 0,003). Sebaliknya, karbohidrat dari pati
olahan/gula tambahan secara positif terkait dengan risiko PJK (SDM:
1,10, 95% CI: 1,00 hingga 1,21; tren p = 0,04). Mengganti 5% asupan
energi dari lemak jenuh dengan asupan energi setara dari PUFA, asam
lemak tak jenuh tunggal, atau karbohidrat dari biji-bijian keseluruhan
dikaitkan dengan risiko PJK yang masing-masing 25%, 15%, dan 9%
lebih rendah (PUFAs, HR: 0,75, 95% CI: 0,67-0,84; p <0,0001; asam
lemak tak jenuh tunggal, SDM: 0,85, 95% CI: 0,74 hingga 0,97; p =
0,02; karbohidrat dari biji-bijian utuh, HR: 0,91, 95% CI: 0,85 hingga
0,98; p = 0,01). Mengganti lemak jenuh dengan karbohidrat dari pati
olahan/gula tambahan tidak secara signifikan terkait dengan risiko PJK
(p> 0,10) (Mozaffarian, 2016).56

M

M

Lemak tak jenuh, terutama PUFA, dan/atau karbohidrat berkualitas
tinggi dapat digunakan untuk menggantikan lemak jenuh untuk
mengurangi risiko PJK (Li et. al., 2015).57 Masyarakat Aceh mempunyai
pola makan yang khas, yaitu kaya akan kandungan protein yang
bersumber dari bahan makanan sumber protein hewani, nabati, kaya
lemak seperti masakan santan dan banyak makanan khas Aceh yang
terdiri dari bahan gula dan santan.

D

U

Bagi masyarakat Aceh, gula, santan adalah komponen utama dalam
peracikan bumbu masakan. Rasa manis dan lemak merupakan salah
satu ciri khas pada masakan masyarakat Aceh. Selain dari segi rasa
tradisi bertamu yang selalu disuguhkan makanan berat seperti nasi,
mie, lontong, dan kue-kue lainnya menjadi salah satu alasan selalu
mengonsumsi makanan berlemak dan berkarbohidrat, buah-buahan
dan sayuran hijau jarang sekali dikonsumsi sebagai makanan utama.
Yang paling menarik dalam tradisi makan masyarakat Aceh yaitu ketika
ditanyakan sudah makan? Masyarakat Aceh hanya akan menjawab sudah
jika dia sudah menyantap nasi saja, meskipun sebelumnya sudah makan
makanan lainnya yang mengandung karbohidrat atau lemak jahat.

56
D. Mozaffarian, Dietary and policy priorities for cardiovascular disease, diabetes,
and obesity: a comprehensive review, Circulation, 133(2), 187-225, 2016.
57
Y. Li, A. Hruby, A. M. Bernstein, S. H. Ley, D. D. Wang, S. E. Chiuve, & F. B.
Hu, Saturated fats compared with unsaturated fats and sources of carbohydrates in relation
to risk of coronary heart disease: a prospective cohort study, Journal of the American College
of Cardiology, 66(14), 1538-1548, 2015.
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Selain faktor budaya, waktu mengonsumsi makanan juga menjadi
salah satu faktor permasalahan di Aceh, masyarakat Aceh mengonsumsi
nasi sebanyak 3 kali dalam sehari yang membedakannya dengan daerah
lain adalah makan malam yang disajikan di atas jam 19.00 WIB dengan
jenis makan malam berupa makan nasi dengan porsi yang sama ketika
makan siang sedangkan untuk sarapan pagi berupa nasi seperti nasi guri
atau nasi lemak yang komposisinya juga mengandung santan.

M

Y

Gaya hidup masyarakat yang mengikuti gaya hidup milenial
merupakan faktor terjadinya Diabetes, di mana pada zaman dulu
memasak nasi ataupun makanan lainnya masih menggunakan api
yang dimasak dalam wadah yang terbuat dari tanah, sedangkan pada
zaman sekarang memasak nasi dengan menggunakan alat elektronik
dan penyajiannya dalam kondisi panas yang menyebabkan diabetes dan
penyakit jantung meningkat.

M

Dalam adat perkawinan pada masyarakat Aceh selalu disuguhkan
makanan yang memiliki kadar lemak tinggi seperti nasi guri, nasi
kuning, pulut, serabi kuah santan, martabak, dan kudapan yang
mengandung lemak lainnya, kudapan-kudapan tersebut selalu disantap
dengan segelas kopi. Bagi masyarakat Aceh terkenal dengan istilah
gemuk itu bahagia kurus itu menderita, jadi jarang sekali masyarakat
Aceh khususnya di kalangan ibu-ibu untuk melakukan program diet
ditambah lagi jika kondisi megang dengan membuat berbagai macam
menu khas masyarakat Aceh.

D
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Namun tidak hanya faktor pola makan dan budaya namun jenis
makanan organik maupun nonorganik menjadi salah satu pemicunya,
di mana jarang sekali pada saat ini kita temukan makanan dengan jenis
organik proses penanamannya juga sudah banyak dengan cara instan
dan menggunakan pupuk dengan bahan kimia. Selain itu, metaanalisis
lain mengamati bahwa mengganti asam lemak jenuh dengan karbohidrat
secara keseluruhan tidak terkait dengan risiko PJK (Khera et. al., 2016).58
Pedoman diet saat ini, yang merekomendasikan “mengganti asam
lemak jenuh dengan asam lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda”
dan “mengganti biji-bijian olahan dengan biji-bijian utuh” (Delgado et.
58
A. V. Khera, C. A. Emdin, I. Drake, P. Natarajan, A. G. Bick, N. R. Cook, &
V. Fuster, Genetic risk, adherence to a healthy lifestyle, and coronary disease, New England
Journal of Medicine, 375(24), 2349-2358, 2016.

Bab 8 --- Studi Kasus Gaya Hidup Penderita PJK

137

Y

al., 2016).59 Sejumlah besar bukti menunjukkan bahwa asupan SFA diet
yang lebih tinggi meningkatkan kadar kolesterol lipoprotein densitas
rendah dan rasio lipoprotein densitas rendah terhadap densitas tinggi
(Kontou et. al., 2011),60 yang keduanya dikaitkan dengan risiko PJK
yang lebih tinggi.61 Oleh karena itu, pengurangan asupan SFA telah
menjadi jantung dari sebagian besar rekomendasi diet, dengan tujuan
mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Baru-baru ini, hipotesis ini
ditantang oleh penelitian yang gagal menemukan hubungan antara SFA
dan PJK (Estruch et. al., 2013).62

M

Perkiraan ini dikonfirmasi oleh metaanalisis 8 uji klinis yang
menggunakan konsumsi PUFA sebagai pengganti SFA yang menemukan
bahwa setiap 1% energi dari PUFA yang menggantikan SFA mengurangi
kejadian PJK sebesar 2% (Kontou et. al., 2011).63 Substitusi SFA
oleh PUFA juga mengurangi rasio kolesterol total terhadap HDL,
dibandingkan dengan mengganti SFA dengan karbohidrat (Delgado
et. al., 2016).64

U

M

Dalam tradisi masyarakat Aceh tidak mengenal kata-kata diet,
bagi perempuan Aceh khususnya ibu-ibu rumah tangga Diet adalah
pekerjaan yang paling sulit untuk dilakukan, menurut mereka beban
pekerjaan rumah tangga cukup menguras tenaga dan energi jadi mereka
perlu asupan yang berlebih, asupan energi itu didapat dari karbohidrat
yang dikonsumsi melalui nasi, makanan berupa camilan-camilan berat
seperti gorengan dan makanan cepat saji. Laki-laki yang senang sekali
mengonsumsi daging kambing yang dimasak dalam belanga besar yang

D

59
J. Delgado-Lista, P. Perez-Martinez, A. Garcia-Rios, J. F. Alcala-Diaz, A.
I. Perez-Caballero, F. Gomez-Delgado, & N. Delgado-Casado, Coronary Diet
Intervention with Olive oil and cardiovascular PREVention study (the CORDIOPREV study):
Rationale, methods, and baseline characteristics: A clinical trial comparing the efficacy of a
Mediterranean diet rich in olive oil versus a low-fat diet on cardiovascular disease in coronary
patients, American Heart Journal, 177, 42-50, 2016.
60
N. Kontou, T. Psaltopoulou, D. Panagiotakos, et. al., The Mediterranean diet
in cancer prevention: a review, J Med Food, 2011;14(10):1065-78, 2011.
61
M. de Lorgeril, P. Salen, JL. Martin, et. al., Mediterranean diet, traditional risk
factors, and the rate of cardiovascular complications after myocardial infarction: final report
of the Lyon Diet Heart Study, Circulation 1999;99(6):779-85, 1999.
62
R. Estruch, E. Ros, J. Salas-Salvado, et. al., Primary prevention of cardiovascular
disease with a Mediterranean diet, N Engl J Med, 2013;368(14):1279-90, 2013.
63
N. Kontou, T. Psaltopoulou, D. Panagiotakos, et. al., Op. Cit.
64
J. Delgado-Lista, P. Perez-Martinez, A. Garcia-Rios, J. F. Alcala-Diaz, A. I.
Perez-Caballero, F. Gomez-Delgado, & N. Delgado-Casado, Op. Cit.
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sering disebut “Kuah Belanga” menjadi makanan yang paling disenangi
ketika makan siang, komposisi dari kuah belanga ini sendiri terdiri dari
bahan utamanya yaitu kambing beserta lemak-lemaknya.

Y

Kuah belanga ini merupakan masakan wajib yang dimasak di setiap
acara bahkan menjadi makanan wajib setiap harinya yang disajikan oleh
rumah makan di sekitaran masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh jarang
sekali mengonsumsi buah-buahan, banyak kita lihat di seputaran kota
Banda Aceh sudah dibanjiri oleh penjual gorengan dan makanan siap
saji yang siap diantar ke tempat.

E. Aktivitas Fisik

M

M

Menurut (Direktorat PP & PL Kemenkes RI, 2011) aktivitas fisik
atau latihan olahraga rutin dapat meningkatkan HDL dan membantu
proses metabolisme. Aktivitas aerobik teratur menurunkan risiko
PJK sebesar 20-46%. Aktivitas fisik akan memperbaiki sistem kerja
jantung dan pembuluh darah dengan meningkatkan efisiensi kerja
jantung, mengurangi keluhan nyeri dada, melebarkan pembuluh darah,
membuat koleteral atau jalan baru apabila sudah ada penyempitan
pembuluh darah koroner, mencegah timbulnya penggumpalan darah,
meningkatkan kemampuan seksual, dan meningkatkan kesegaran
jasmani.65

D

U

Aktivitas fisik yang teratur berperan dalam menurunkan kadar LDL
serta meningkatkan kadar HDL dalam darah. Dengan rendahnya kadar
LDL dan tingginya kadar HDL maka jumlah kolesterol di dalam darah
akan stabil, sehingga risiko terjadinya aterosklerosis semakin rendah.
Akan tetapi apabila seseorang mempunyai aktivitas fisik ringan maka
akan terjadi peningkatan kolesterol darah sehingga akan menyebabkan
munculnya aterosklerosis. Pengaruh lain dari aktivitas fisik adalah
berhubungan dengan hipertensi dan stres. Aktivitas fisik berfungsi
mencegah aterosklerosis dan meningkatkan ukuran pembuluh darah
termasuk pembuluh darah jantung sehingga tekanan darah akan tetap
dalam batas normal. Sedangkan kaitan aktivitas fisik dengan stres
berfungsi untuk mengontrol produksi hormon katekolamin yang dapat
menyebabkan stres bila produksinya berlebih.
Dirjen PP & PL, Pedoman Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Jantung dan
Pembuluh Darah Berbasis Masyarakat (Edisi I), (Jakarta: Kemenkes RI, 2011).
65
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Aktivitas fisik telah terbukti mempunyai efek yang positif dalam
mencegah terjadinya kematian akibat penyakit kardiovaskular. Penelitian
Framingham yang dilakukan pada pria berusia 35-64 tahun melalui
pengamatan selama 14 tahun menemukan bahwa semakin besar
indeks aktivitas fisik maka semakin kecil kematian akibat penyakit
kardiovaskular. Pengaruh aktivitas fisik terhadap PJK berkaitan dengan
beberapa faktor risiko yang berperan penting dalam menyebabkan PJK
seperti obesitas, hipertensi, hiperkolesterolemia, serta diabetes mellitus.

M

Y

Menurut penelitian Supriyono (2008), latihan fisik dapat
meningkatkan curah jantung dan redistribusi aliran darah dari organ
yang kurang aktif ke organ yang aktif. Olahraga secara teratur akan
menurunkan tekanan darah sistolik, menurunkan kadar katekolamin di
sirkulasi, menurunkan kadar kolesterol dan lemak darah, meningkatkan
kadar HDL lipoprotein, dan memperbaiki sirkulasi koroner.66

U

M

Hasil analisis bivariat, oleh penelitian Marniati (2020); juga
menunjukan bahwa terdapat pengaruh aktivitas fisik terhadap kejadian
penyakit jantung koroner (p= <0,001;OR=5,2 95%CI 3,292-8,079)
artinya responden yang memiliki aktivitas fisik kurang memiliki peluang
berisiko menderita PJK sebesar 5,2 kali lebih besar dibanding dengan
aktivitas fisik yang cukup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada
kelompok kasus terdapat sebanyak 157 orang (76,21%) responden
dengan aktivitas fisik kurang dan 49 orang (23,79%) responden dengan
aktivitas fisik cukup. Pada kelompok kontrol terdapat sebanyak 79
orang (38,35%) responden dengan aktivitas fisik kurang dan 127 orang
(61,65%) responden dengan aktivitas fisik cukup.67

D

Hasil penelitian (Nababan, 2008) menyatakan bahwa faktor risiko
yang mempunyai hubungan yang bermakna dengan kejadian PJK terdiri
dari hipertensi (p<0,05 dan OR=2,25), aktivitas fisik (P<0,05 dan
OR=2,25), merokok (p<0,05 dan OR=2,51), tipe perilaku (p<0,05
dan OR=3,05), stres (p<0,05 dan OR=2,86).68
66
M. Supriyono, ‘Faktor-Faktor Risiko yang Berpengaruh Terhadap Kejadian
Penyakit Jantung Koroner Pada Kelompok Usia < 45 Tahun’, Tesis. Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
67
Marniati, Op. Cit.
68
D. Nababan, Hubungan Faktor Risiko dan Karakteristik Penderita dengan
Penyakit Jantung Koroner di RSU. Dr. Pirngadi Medan Tahun 2008. Tesis. Sekolah
Pascasarjana Universitas Sumatra Utara (tidak dipublikasi), 2008.
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Dalam penelitian ini, aktivitas fisik terbukti sebagai faktor risiko
dominan yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner di RS
Zainoel Abidin Banda Aceh dengan OR 4.4148 (95% CI 2.508-6.862).
Pola kebiasaan masyarakat Aceh menunjukkan kebiasaan minum kopi
di warung menyebabkan kurangnya aktivitas fisik. Kebiasaan ini sudah
ada sejak lama, bahkan dengan modifikasi warung kopi yang semakin
modern, membuat para pencinta kopi berlama-lama di warung kopi.

M

Y

Hasil penelitian Harvard Alummy Study dalam (Lipoeto, 2006)
dengan jelas menunjukkan bahwa aktivitas fisik atau olahraga dapat
mengurangi risiko PJK.69 Untuk mengurangi risiko penyakit jantung
koroner sebaiknya melakukan olahraga selama ±30 menit/hari karena
aktivitas fisik atau olahraga dapat meningkatkan konsentrasi HDLkolesterol dan mengurangi risiko PJK. Risiko mengalami PJK dua kali
lipat pada wanita yang kurang aktivitas fisiknya. Di antara penderita
DM, peningkatan aktivitas fisik, termasuk berjalan kaki teratur dapat
mengurangi kejadian penyakit jantung koroner. Akibat kurangnya
aktivitas fisik dapat menyebabkan kegemukan maka akan menyebabkan
orang yang kurang aktivitas menjadi gemuk (Waspadji, 2003).70

U

M

Kurangnya aktivitas fisik dan pola makan yang tidak sehat juga
memicu terjadinya PJK. Beberapa studi menunjukkan adanya hubungan
antara aktivitas fisik dengan penyakit jantung dan pembuluh darah.
Aktivitas fisik akan memperbaiki sistem kerja jantung dan pembuluh
darah dengan meningkatkan efisiensi kerja jantung. Salah satu kondisi
yang cukup signifikan terkait dengan pola makan yang tidak sehat adalah
obesitas atau overweight. Kondisi tersebut semakin memperberat jantung
untuk memompa jantung.

D

Menurut Marniati dalam hasil penelitiannya bahwa masyarakat
Aceh yang tidak menyadari betapa pentingnya berolahraga secara
teratur, apalagi di kalangan bawah, bagi mereka aktivitas fisik terutama
olahraga teratur hanya membuang-buang waktu saja. Masyarakat
Aceh khususnya perempuan lebih banyak menghabiskan waktunya
di rumah saja dengan berbagai aktivitas rumah misalnya, menyapu,
mengepel, mencuci, dan aktivitas rumah lainnya. Sedangkan bagi laki-

69
Nur Indrawaty Lipoeto, Zat Gizi dan Makanan pada Penyakit Kardiovaskular,
(Padang: Andalas University Press, 2006).
70
S. Waspadji, Pengkajian Status Gizi, (Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 2003).

Bab 8 --- Studi Kasus Gaya Hidup Penderita PJK

141

laki lebih banyak menghabiskan waktu di café dengan aktivitas ngopi
dan ngumpul-ngumpul.71

M

M

Y

Selain faktor budaya masyarakat Aceh yang masih sangat tabu
dengan aktivitas fisik berupa senam, di Aceh juga masih sangat
minimnya tempat-tempat atau fasilitas berupa tempat senam yang
Islami (tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan), akses untuk
mendapatkan fasilitas seperti tempat olahraga cukup sulit. Hasil
survei menjelaskan bahwa 60% laki-laki baik dewasa maupun remaja
lebih memilih berdayung sepeda di pagi hari khususnya hari minggu,
20% laki-laki usia < 45 memilih untuk ikut gym di luar jam kerjanya
namun laki-laki yang memilih ikut gym juga tidak terlalu menjaga pola
makannya, mereka tetap mengonsumsi makanan seperti biasa dan ngopi
setelah selesai melakukan aktivitas gym. Pola makan dan kopi bagi
masyarakat Aceh tidak bisa dihilangkan begitu saja meskipun secara
hasil penelitian pola makan dan kopi dapat menyebabkan risiko penyakit
jantung, mereka beranggapan bahwa makanan yang dikonsumsi
sebelum melakukan aktivitas gym akan diolah menjadi energi ketika
melakukan aktivitas gym.

F. Pengendalian Stres

U

Hubungan stres dengan PJK juga dipengaruhi oleh ketahanan seseorang
terhadap stres. Ketahanan seseorang terhadap stres dapat ditingkatkan
melalui upaya manajemen stres atau penatalaksanaan stres. Manajemen
stres yang baik akan memberikan dampak positif berupa kesiapan dalam
menghadapi stressor yang akan terjadi sehingga stressor tersebut tidak
menimbulkan dampak merugikan bagi tubuh baik secara psikologis
maupun secara fisiologis (Sumiati, 2010).72

D

Hormon stres (adrenalin, kortisol) yang meningkat akan menjadi
racun pada saraf dan organ lain, kemudian mengakibatkan daya tahan
tubuh menurun. Ini juga menimbulkan perubahan pada struktur
pembuluh darah otak yang dapat memicu stroke. Pada jantung, stres
menimbulkan perangsangan saraf simpatis. Irama detak jantung tak
teratur hingga menimbulkan gangguan pembuluh darah jantung

Marniati, Op. Cit.
Sumiati, dkk., Penanganan Stres pada Penyakit Jantung Koroner, (Jakarta: Trans
Info Media, 2010).
71
72
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(penyakit jantung koroner). Stres juga menimbulkan hipertensi
(penyakit darah tinggi) yang dapat memicu gagal jantung dan gagal
ginjal.73

Y

Stres dapat menimbulkan depresi. Belakangan ini sudah terungkap
bahwa depresi dapat menyebabkan hiperagregasi trombosit dan
hiperkortisolemia sehingga memperparah penyumbatan pembuluh
darah koroner. Iskemia pada jantung menunjukkan suatu keadaan
kekurangan oksigen yang disebabkan karena perfusi yang tidak memadai,
sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan
pasokan oksigen. Biasanya penyebab iskemia jantung adalah penyakit
aterosklerosis dari arteri koroner.

M

Peningkatan agregasi trombosit dan hiperkortisolemia (hormon
glukokortikoid) akan meningkatkan pembentukan aterosklerosis.
Dengan berkurangnya diameter lubang arteri ini, aterosklerosis
menyebabkan penurunan aliran darah ke otot jantung pada saat
dibutuhkan peningkatan aliran akibat kebutuhan yang meningkat (saat
aktivitas fisik). Stres yang mungkin mengawali atau hadir bersama-sama
depresi meningkatkan hiperaktivitas saraf simpatis.

M

Hiperaktivitas simpatis mengontraksikan pembuluh darah
(pembuluh mengecil) sehingga terjadi hipertensi yang juga akan
mempercepat kerusakan sel-sel dinding pembuluh darah sehingga
terbentuk atheroma (penebalan) di lapisan dalam pembuluh darah.74

U

Menurut Marniati (2020), tingkat stres yang dapat menimbulkan
penyakit jantung pada masyarakat Aceh banyak ditemui pada kalangan
atas atau yang memiliki penghasilan tinggi, hal ini terlihat dari gaya
hidup masyarakat Aceh pada kalangan atas lebih mengejar kebutuhan
materi, hidup mewah, dan tingkat religiusitas yang rendah sehingga
memberikan tekanan pada aspek psikologis.75

D

Penanganan masalah stres di Aceh masih sangat kurang bahkan
bisa dikatakan tidak adanya tempat atau biro konsultasi yang disediakan
bagi masyarakat yang sedang mengalami gonjangan psikologis. Menurut

73
R. Berkow, et. al., Gangguan Kardiovaskular Umum; Gangguan Iskemik Miokardial.
The Merck Manual Jilid I, 16th ed, Bina Rupa Aksara, Jakarta, p.603-6; 726-37,
1999.
74
JK. Rybakowski, Depression and CV Disease. WPA Bulletin on Depression,
Vol.7 (26), p.14-6, 2003.
75
Marniati, Op. Cit.
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Pak Ruslan salah seorang warga Aceh beliau mengatakan bahwa
masjid merupakan tempat yang paling banyak didatangi orang ketika
mengalami masalah namun bisa dilihat yang datang ke masjid adalah
orang-orang yang berada pada kalangan bawah.

Y

M

Hasil penelitian Marniati (2020) menunjukkan pada kelompok
kasus terdapat sebanyak 111 orang (53,88%) responden dengan
pengendalian stres yang tidak efektif dan 95 orang (46,12%) responden
dengan pengendalian stres yang efektif. Pada kelompok kontrol terdapat
sebanyak 51 orang (24,76%) responden dengan pengendalian stres yang
tidak efektif dan 155 orang (75,24%) responden dengan pengendalian
stres yang efektif.76

M

kalimat
belum
selesai,
mohon di
lengkapi bu.

Hasil survei tentang stres di kalangan masyarakat Aceh juga
ditemukan bahwa pada dasarnya tingkat stres paling tinggi yaitu pada
perempuan alasannya adalah perempuan lebih banyak dibebankan
aktivitas daripada laki-laki, perempuan di Aceh rata-rata adalah pekerja
dan juga mengambil peran sebagai ibu rumah tangga, segala aktivitas
rumah tangga harus dia kerjakan meskipun dia sebagai wanita karier.
Sebagian perempuan tingkat stres sangat berhubungan dengan pola
makan, semakin meningkatnya stres maka semakin meningkatnya pola
makan yang berakibatkan pada.

U

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
pengendalian stres terhadap kejadian penyakit jantung koroner (p=
<0,001;OR=3,5 95%CI 2,289-5,523) artinya pengendalian stres yang
tidak efektif memiliki peluang berisiko menderita PJK sebesar 3,5 kali
lebih besar dibanding dengan pengendalian stres yang efektif.

G. Istilah-Istilah Penting dalam Bab Ini
Aceh Green

D

Adiktif

Aterosklerosis
Atheroma

Homocysteine
Identifikasi

76

144

Marniati, Ibid.

Lifestyle of Determinant Penderita Penyakit Jantung Koroner

Intervensi
Kafein
Nikotin
Sibak Rukok Tek
Trombosis

H. Pertanyaan Diskusi

Y

Vasodilatasi

Apa saja pengaruh merokok terhadap PJK? Berikan penjelasan
Anda!

2.

Apakah minum kopi termasuk gaya hidup sehat atau gaya hidup
tidak sehat? Jelaskan!

3.

Bagaimanakah cara mengatur pola makan gaya hidup sehat? Berikan
penjelasan Anda!

4.

Bagaimanakah aktivitas fisik yang baik agar tergolong ke dalam
gaya hidup sehat? Jelaskan pendapat Anda!

5.

Bagaimanakah cara mengendalikan stres yang baik? Berikan
penjelasan Anda!

D

U

M

M

1.
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M
M
U

D
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9

M

Y

PENGARUH FAKTOR SOSIAL
TERHADAP PJK

D

U

M

Tujuan Instruksional Khusus:
Setelah membaca bab ini Anda diharapkan mampu memahami dengan
baik tentang:
1. Pendahuluan.
2. Umur.
3. Jenis Kelamin.
4. Tingkat Pendidikan.
5. Pekerjaan.
6. Pendapatan.
7. Istilah-Istilah Penting dalam Bab Ini.
8. Mampu menjawab soal-soal yang diberikan.

A. Pendahuluan
Di bab ini yang dibahas adalah faktor sosial yang memengaruhi PJK.
Faktor sosial ini, selain yang telah dibahas pada bab sebelumnya
yaitu, kebiasaan menimum kopi, merokok, atau gejala stres, dan lain
sebagainya. Faktor sosial yang juga memengaruhi PJK merupakan
faktor confounding meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan,
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pekerjaan, dan pendapatan. Faktor sosial dapat saja memengaruhi PJK
terhadap setiap individu.
Indonesia dengan jumlah penduduk 250 juta lebih terdiri dari
beragam etnis tentu memiliki banyak budaya dalam masyarakatnya.
Terkadang, budaya suatu etnis dengan etnis lain dapat berbeda jauh.
Hal ini menyebabkan suatu budaya yang positif, dapat dianggap
budaya negatif di etnis lainnya. Sehingga tidaklah mengherankan jika
permasalahan kesehatan di Indonesia begitu kompleksnya.1

M

Y

Faktor sosial budaya, yang telah tertanam dan terinternalisasi
dalam kehidupan dan kegiatan masyarakat ada kecenderungan untuk
sulit mengubah perilaku tersebut. Untuk itu, untuk mengatasi dan
memahami suatu masalah kesehatan diperlukan pengetahuan yang
memadai mengenai budaya dasar dan budaya suatu daerah. Sehingga
dalam mensosialisasikan kesehatan pada masyarakat luas lebih terarah
yang implikasinya adalah naiknya derajat kesehatan masyarakat.2

M

Pengaruh sosial budaya dalam masyarakat memberikan peranan
penting dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Perkembangan sosial budaya dalam masyarakat merupakan suatu tanda
bahwa masyarakat dalam suatu daerah tersebut telah mengalami suatu
perubahan dalam proses berpikir. Perubahan sosial dan budaya bisa
memberikan dampak positif maupun negatif.3

D

U

Dari yang disebutkan di atas bukan dalam arti umur, jenis
kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan masyarakat
tidak berpengaruh PJK. Untuk laki-laki risiko PJK jauh lebih besar bila
dibandingkan dengan PJK terhadap wanita. Hal ini bisa terjadi karena
kebiasaan atau pengaruh eksternal faktor tersebut lebih banyak dialami
oleh laki-laki yang sifatnya secara umum. Namun untuk itu, pendidikan
perubahan untuk mengubah perilaku masyarakat terhadap faktor sosial
di atas haruslah tetap ada.

https://www.academia.edu/29410979/Faktor_Sosial_dan_Budaya_pada_
Perilaku_ Kesehatan. Diakses 25 Maret 2020.
2
https://www.academia.edu, Ibid.
3
https://www.academia.edu, Ibid.
1
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B. Umur

Y

Umur merupakan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, sehingga
upaya pencegahan lebih ditekankan pada upaya perubahan perilaku
sehat sehingga pada usia menjelang 31 tahun penting ditekankan
menjaga berat badan, lingkar abdomen, dan tidak melakukan perilaku
yang tidak sehat. Pencegahan primer bertujuan untuk mencegah
terjadinya proses patologis yang mendasari PJK, mencegah timbulnya
aterosklerosis, dengan cara memberantas faktor-faktor risiko, dan
mencegah timbulnya hipertensi dengan membatasi konsumsi garam.
Pencegahan sekunder bertujuan untuk mencegah timbulnya serangan
ulang atau progresivitas PJK.

M

M

Umur sebagai faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya PJK,
terutama terhadap terjadinya pengendapan aterosklerosis pada arteri
koroner. Saluran arteri koroner ini dapat dibandingkan dengan saluran
pipa ledeng, makin tua umurnya makin besar kemungkinan timbulnya
”kerak” di dindingnya, yang menyebabkan terganggunya aliran dalam
pipa (Soeharto, 2000).4 Umur sebagai salah satu faktor risiko PJK
maupun penyakit lainnya berkaitan erat dengan lamanya terpapar
dengan faktor risiko termasuk perilaku dan gaya hidup yang kurang
sehat, seperti konsumsi makanan yang kurang seimbang, merokok,
minum kopi, dan kurang melakukan aktivitas fisik, dan pengendalian
stres yang kurang efektif.

D

U

Faktor usia juga berhubungan dengan kadar kolesterol yaitu
kadar kolesterol total akan meningkat dengan bertambahnya umur.
Kandungan lemak berlebihan dalam darah pada hiperkolesterolemia
dapat menyebabkan penimbunan kolesterol pada dinding pembuluh
darah sehingga pembuluh darah akan menyempit dan akibatnya tekanan
darah akan meningkat dan terjadilah penyakit jantung koroner (Ghani,
2016).5
Menurut (Majid, 2007), pencegahan penyakit kardiovaskular harus
dimulai sejak umur 20 tahun. Riwayat keluarga dengan PJK, merokok,
diet, dan aktivitas fisik harus secara rutin dipantau. Tekanan darah,
I. Soeharto, Pencegahan dan Penyembuhan Penyakit Jantung, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2000).
5
L. Ghani, L.K. Mihardja, Delima. Faktor Risiko Dominan Penderita Stroke
di Indonesia. Buletin Penelitian Kesehatan. 2016; 44(1): 49-58. 2016.
4
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kadar kolesterol, kadar gula darah (KGD puasa <110 mg/dL), dan
indeks massa tubuh harus diperiksa 2 kali dalam setahun.6

M

Y

Marniati (2020) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa
hasil analisis bivariate kovatiar pengaruh umur terhadap kejadian PJK
menunjukkan pada kelompok kasus terdapat sebanyak 186 (90,29%)
responden yang memiliki umur ≤31 tahun dan 20 (9,71%) responden
yang memiliki umur >31 tahun. Pada kelompok kontrol terdapat
sebanyak 172 (83,50%) responden yang memiliki umur ≤31 tahun dan
34 (15,50%) responden yang memiliki umur >31 tahun. Berdasarkan
hasil uji statistik menunjukan bahwa terdapat pengaruh umur terhadap
kejadian penyakit jantung koroner (p = 0,041;OR=1,8 95%CI 0,9833,503) artinya responden yang berusia >31 tahun memiliki peluang
berisiko menderita PJK sebesar 1,8 kali lebih besar dibanding dengan
yang berusia ≤31 tahun.7

M

Asosiasi umur dan pendapatan secara simultan dengan variabel
utama gaya hidup dapat dilihat pada hasil analisis multivariate. Setelah
dilakukan analisis regresi logistik (tabel 4.4), ternyata umur bukan
sebagai variabel perancu baik sebagai konfounder ataupun variabel
interaksi, namun umur memiliki nilai yang signifikan sebagai variabel
yang berinteraksi dengan pengendalian stres.

C. Jenis Kelamin

D

U

Menurut Wade dan Tavris (2007;258), istilah jenis kelamin dengan
gender memiliki arti yang berbeda, yaitu “jenis kelamin” adalah
atribut-atribut fisiologis dan anatomis yang membedakan antara lakilaki dan perempuan, sedangkan “gender” dipakai untuk menunjukan
perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dipelajari.
Gender merupakan bagian dari sistem sosial, seperti status sosial, usia,
dan etnis, itu adalah faktor penting dalam menentukan peran, hak,
tanggung jawab, dan hubungan antara pria dan wanita. Penampilan,

6
AA. Majid, Penyakit Jantung Koroner: Patofisiologi, Pencegahan, dan Pengobatan
Terkini, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Fisiologi di FKUSU,
2007.
7
Marniati, Determinan Gaya Hidup (Lifestyle Determinant) Penderita Penyakit
Jantung Koroner di Rumah Sakit Zainoel Abidin Banda Aceh, (Universitas Sumatra
Utara, Program Pascasarjana, Disertasi, 2020) tidak dipublikasikan.
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sikap, kepribadian, tanggung jawab, adalah perilaku yang akan
membentuk gender.8

M

Y

Menurut Sarwono (2007;90) dalam masyarakat tradisional atau
yang hidup dalam lingkungan praindustri, kecenderungan memang lebih
besar. Anak laki-laki cenderung akan menumbuhkan sifat maskulinnya,
sedangkan anak perempuan cenderung menjadi feminim. Akan tetapi,
dalam kehidupan yang lebih modern, makin besar kemungkinan
timbulnya tipe-tipe androgin dan undifferentiated. Istilah androgin
berasal dari bahasa Yunani. Andro berarti laki-laki dan gyne yang berarti
perempuan. Demikianlah, di dalam masyarakat modern banyak dijumpai
wanita yang mampu melakukan profesi pria. Sebaliknya, pria mampu
mengambil alih tugas wanita. Kepribadian androgin dikatakan sebagai
kepribadian yang luwes dan mudah menyesuaikan diri. Berbeda dari
kepribadian androgin, kepribadian undiferentiated lebih kaku dan lebih
sulit menyesuaikan diri kepada tugas-tugas kepribadian maupun tugastugas kewanitaan.9

M

Dalam hal PJK terhadap jenis kelamin sangatlah rentan dan
mudah untuk hal tersebut. Jenis kelamin laki-laki mempunyai risiko
penyakit jantung dan pembuluh darah lebih tinggi dibandingkan dengan
perempuan (Kemenkes, 2009).10 Jenis kelamin juga sangat berpengaruh
terhadap risiko PJK. Risiko untuk mengalami PJK pada laki-laki berumur
> 40 tahun adalah sebesar 49% dibanding 32% untuk perempuan.11

D

U

Murniati (2020) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa
pada variabel jenis kelamin menunjukkan bahwa pada kelompok kasus
terdapat sebanyak 164 orang (79,61%) yang berjenis kelamin laki-laki
dan sebanyak 42 orang (20,39%) yang berjenis kelamin perempuan.
Pada kelompok kontrol terdapat sebanyak 139 orang (67,48%) yang
berjenis kelamin perempuan, dan sebanyak 67 orang (32,52%) yang
berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan hasil uji statistik menunjukan
bahwa terdapat pengaruh jenis kelamin terhadap kejadian penyakit
jantung koroner (p = 0,005;OR=1,9 95%CI 1,176-3,024) artinya
8
C. Wade, dan C. Travis, Psikologi, Edisi Kesembilan Jilid 2, (Jakarta: Erlangga,
2007), hlm. 258.
9
Sarwono, Ilmu Kandungan, Edisi 2 Jilid 4, (Jakarta: YBP-SP, 2007), hlm. 90.
10
Kementerian Kesehatan RI Tahun 2009.
11
Henry Juaria, Hubungan antara Umur dan Paritsa dengan Kejadian Berat Badan
Lahir Rendah, Maret 2014. Volume 3, pp. 48-50, 2014.
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yang mana
yang
laki-laki
mana yang
perempuan
ya bu?

responden yang berjenis kelamin laki-laki memiliki peluang berisiko
menderita PJK sebesar 1,9 kali lebih besar dibanding dengan yang
berjenis kelamin perempuan.12

D. Tingkat Pendidikan

Y

Andrew E. Sikula menyatakan tingkat pendidikan adalah suatu proses
jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir,
yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual
dan teoretis untuk tujuan-tujuan umum.13

M

Menurut Azyumardi Azra menyatakan bahwa tingkat pendidikan merupakan suatu kegiatan seseorang dalam mengembangkan
kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah lakunya, baik untuk kehidupan
masa kini dan sekaligus persiapan bagi kehidupan masa yang akan
datang di mana melalui organisasi tertentu ataupun tidak terorganisir.14

M

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tingkat pendidikan adalah
tahap yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat
perkembangan para peserta didik, keluasan bahan pengajaran, dan
tujuan pendidikan yang dicantumkan dalam kurikulum.15

D

U

Pada variabel pendidikan menunjukkan bahwa pada kelompok
kasus terdapat sebanyak 115 orang (55,53%) yang berpendidikan
tinggi dan sebanyak 139 orang (67,48%) yang berpendidikan rendah.
Pada kelompok kontrol terdapat sebanyak 116 orang (56,31%)
yang berpendidikan tinggi, dan sebanyak 90 orang (43,69%) yang
berpendidikan rendah. Berdasarkan hasil uji statistik menunjukan
bahwa tidak terdapat pengaruh pendidikan terhadap kejadian penyakit
jantung koroner (p= 0,920;OR=0,98 95% CI 0,652-1,474) artinya
bahwa paparan (pendidikan) memiliki efek protektif atau mengurangi
risiko PJK.

Marniati, Op. Cit.
Desak Ketut Ratna Dewi, dkk, “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Motivasi
Kerja Terhadap Kinerja Karyawan”, e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha,
4 (2016), hlm. 2.
14
Azyumardi Azra, Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, (Yogyakarta:
Logos,1999), hlm. 3.
15
http://kbbi.web.id/tingkat, diakses pada 23 Maret 2020.
12
13

152

Lifestyle of Determinant Penderita Penyakit Jantung Koroner

E. Pekerjaan

Y

Pekerjaan adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk
dijual kepada orang lain guna memperoleh uang sebagai pendapatan bagi
seseorang sesuai dengan nilai sosial yang berlaku. Menurut MacCarthy
(2002) karakteristik pekerjaan adalah ciri-ciri dari lingkungan pekerjaan
yang meliputi lingkungan fisik dan sosial. Lingkungan fisik meliputi
suasana kerja dilihat dari faktor fisik seperti keadaan suhu, cuaca, dan
temperatur lokasi pekerjaan. Sedangkan lingkungan sosial meliputi
sosial budaya di lingkungan pekerjaan.16

M

M

Kondisi kerja yang buruk berpotensi menyebabkan pekerja
mudah sakit, mudah stres, sulit berkonsentrasi sehingga menyebabkan produktivitas pekerjaan menurun. Lingkungan kerja yang buruk
seperti panas, berisik, sirkulasi udara kurang, lingkungan kerja yang
kurang bersih, membuat pekerja mudah terserang penyakit dan
stres. Kesehatan kerja merupakan masalah setiap individu karena
bekerja dibutuhkan semua orang sebagai sumber pendapatan untuk
memenuhi kebutuhan hidup. Sejak lama diketahui bahwa bekerja dapat
menyebabkan gangguan kesehatan atau penyakit. Sebaliknya kesehatan
dapat mengganggu pekerjaan (MacCarthy, 2002).17

D

U

Dalam hasil penelitian Marniati (2020) pada variabel pekerjaan
menunjukkan bahwa pada kelompok kasus terdapat sebanyak 66 orang
(32,04%) responden yang bekerja dan sebanyak 140 orang (67,96%)
responden yang tidak bekerja. Pada kelompok kontrol terdapat sebanyak
58 orang (28,16%) responden yang bekerja, dan sebanyak 148 orang
(71,84%) responden yang tidak bekerja. Berdasarkan hasil uji statistik
menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh pendidikan terhadap
kejadian penyakit jantung koroner (p= 0,390;OR=1,2 95%CI 0,7721,876) artinya bahwa paparan (pekerjaan) memiliki efek protektif atau
mengurangi risiko PJK.18

16
MacCarthy, An Application of the Analytic Hierarchy Process to International
Location Decisions Making, Operation Management Groups, School of Mechanicals,
Materials, Manufacturing Engineering and Management, University of Nottingham.
2002.
17
MacCarthy, Ibid.
18
Marniati, Op. Cit.
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F. Pendapatan

Y

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari
pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak
yang masih bingung dalam penggunaan istilah pendapatan. Hal ini
disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan dapat juga
diartikan sebagai income. Menurut Ikatan Akuntansi Keuangan (2004),
kata “income” diartikan sebagai penghasilan dan kata revenue sebagai
pendapatan, penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenue)
maupun keuntungan (gain).19

M

M

Pada variabel pendapatan menunjukkan bahwa pada kelompok
kasus terdapat sebanyak 115 orang (55,83%) responden yang memiliki
pendapatan >Rp1.900.000 dan sebanyak 91 orang (44,17%) responden
yang memiliki pendapatan ≤Rp1.900.000. Pada kelompok kontrol
terdapat sebanyak 88 orang (42,72%) yang memiliki pendapatan
>Rp1.900.000, dan sebanyak 118 orang (57,28%) responden yang
memiliki pendapatan ≤Rp1.900.000. Berdasarkan hasil uji statistik
menunjukan bahwa terdapat pengaruh pendapatan terhadap kejadian
penyakit jantung koroner (p= 0,007;OR=1,7 95%CI 1,126-2,550)
artinya pendapatan responden ≤Rp1.900.000 memiliki peluang berisiko
menderita PJK sebesar 1,7 kali lebih besar dibanding dengan pendapatan
>Rp1.900.000.

U

Dan pengukuran pendapatan akan dilihat dari nilai Upah Minimum
Provinsi (UMP) yaitu UMP. Di Aceh misalnya, Dewan Pengupahan
Aceh (2015) menetapkan bahwa nilai UMP Aceh pada tahun 2015
yaitu Rp1.900.000 dan akan ditingkatkan pada tahun 2016 menjadi
Rp2.118.500.

D

Pengaruh pendapatan terhadap PJK secara umum terlihat pada
sisi kebutuhan hidup. Apabila pendapatan tidak mampu memenuhi
kebutuhan hidup seseorang bukan tidak mungkin akan mengakibatkan
PJK terhadap seseorang. Cara mengatasinya adalah dapat dilakukan
melalui pengupahan yang sesuai dengan kondisi pasar suatu daerah.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Dasar-dasar Manajemen Keuangan,
(Yogyakarta: Salemba Empat, 2004).
19
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G. Istilah-Istilah Penting dalam Bab Ini
Confounding
Gain
Hipertensi
Income
Patalogis
Revenue

H. Pertanyaan Diskusi

Y

Progresivitas

Mengapa umur termasuk salah satu faktor terhadap PJK? Berikan
penjelasan Anda!

2.

Mengapa kaum laki-laki lebih rentan mengalami PJK? Berikan
penjelasan Anda!

3.

Bagaimanakah hubungan tingkat pendidikan seseorang memiliki
kaitan dengan risiko terkena PJK? Berikan penjelasan Anda!

4.

Mengapa pekerjaan memengaruhi PJK? Berikan penjelasan Anda!

5.

Apa pengaruh pendapatan seseorang dengan PJK? Jelaskan!

D

U

M

M

1.
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M
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PENCEGAHAN PJK
BERDASARKAN RISIKO

U

M

Tujuan Instruksional Khusus:
Setelah membaca bab ini Anda diharapkan mampu memahami dengan
baik tentang:
1. Pendahuluan.
2. Pengertian Pencegahan PJK.
3. Pendekatan Pencegahan PJK.
4. Istilah-Istilah Penting dalam Bab Ini.
5. Mampu menjawab soal-soal yang diberikan.

A. Pendahuluan

D

Penyakit Jantung Koroner (PJK) masih merupakan penyebab kematian
dan kesakitan utama yang berdampak secara sosioekonomi. Penyakit
ini dapat dicegah dengan deteksi dini dan pengendalian faktor risiko.
Identifikasi faktor risiko Penyakit Jantung Koroner (PJK) sangat
bermanfaat untuk perencanaan intervensi pencegahan.
Walaupun penyebab pasti PJK belum diketahui, namun faktor
risiko yang dapat dimodifikasi seperti hipertensi, dislipidemia, obesitas,
diabetes melitus, merokok, konsumsi minuman beralkohol, pola makan,
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kurang aktivitas fisik, dan stres dapat menjadi perhatian sebagai usaha
pencegahan yang harus dilakukan sejak usia 20 tahun (Ditjen PP & PL
Kementerian Kesehatan RI, 2011).1

M

Y

Penelitian Leila Sabzmakan, dkk (2013) menunjukkan bahwa
terdapat sembilan faktor risiko yang dapat dimodifikasi, yaitu (1)
lipid yang abnormal; (2) merokok; (3) hipertensi; (4) diabetes; (5)
obesitas abdominal; (6) faktor psikososial; (7) kurang konsumsi buah
dan sayuran; (8) konsumsi alkohol secara teratur; (9) aktivitas fisik
tidak teratur. Selaras dengan 9 faktor risiko yang dapat dimodifikasi,
maka temuan dalam penelitian ini berupa pola aktivitas yang kurang
teratur, minum kopi, dan pengendalian stres yang berinteraksi dengan
pendapatan sebagai faktor risiko terjadinya PJK, maka perlu digerakkan
upaya promotif dan preventif yang sistematis melalui gerakan
masyarakat hidup sehat atau Germas dan keluarga sehat baik jasmani
maupun emosional dalam setiap tatanan kelompok masyarakat.2

B. Pengertian Pencegahan PJK

U

M

Pencegahan merupakan salah satu upaya menurunkan angka kejadian
suatu penyakit. Upaya pencegahan penyakit jantung pada dasarnya
berdasarkan faktor risikonya. Secara umum faktor risiko penyakit
jantung berhubungan dengan faktor gizi, kebiasaan merokok,
tingginya stres, hipertensi yang tidak terkendali, dan kurang olahraga.
Berdasarkan hal itu, Yayasan Jantung Indonesia memperkenalkan apa
yang disebut Panca Usaha Kesehatan Jantung yang menganjurkan pola
hidup “sehat”.3

D

Menurut Majid, AA (2007), menyatakan; pencegahan penyakit
kardiovaskular harus dimulai sejak umur 20 tahun. Riwayat keluarga
dengan penyakit jantung koroner, merokok, diet, dan aktivitas fisik
harus secara rutin dipantau. Tekanan darah, kadar kolesterol, kadar
Dirjen PP & PL, Pedoman Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Jantung dan Pembuluh
Darah Berbasis Masyarakat (Edisi I), (Jakarta: Kemenkes RI, 2011).
2
Leila Sabzmakan, Mohammad Ali Morowatisharifabad, Eesa Mohammadi,
Seid Saied Mazloomy-Mahmoodabad, Katayoun Rabiei Mohammad Hassan Naseri,
Elham Shakibazadeh, Masoud Mirzaei, Behavioral Determinants of Cardiovascular
Diseases Risk Factors: A Qualitative Directed Content Analysis, 2013.
3
Bustan, Epidemiologi Penyakit Tidak Menular, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),
hlm. 24.
1
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gula darah (KGD puasa <110 mg/dL), dan indeks massa tubuh harus
diperiksa 2 tahun.4

Y

Gerakan masyarakat hidup sehat dapat digalakkan dalam institusi
formal maupun nonformal, lingkungan kerja, keterlibatan swasta, dalam
konteks penelitian ini faktor risiko PJK perlu disebarluaskan dalam
struktur kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga membuktikan faktor
risiko yang dapat dimodifikasi dan perilaku yang berhubungan dengan
gaya hidup tidak sehat merupakan penentu morbiditas dan mortalitas
utama PJK.

M

Meningkatnya PJK di seluruh dunia tidak terlepas dari gaya hidup
yang kurang sehat, seiring dengan berubahnya pola hidup (Himapid,
2008).5 Kematian yang diakibatkan oleh PJK diperkirakan akan terus
meningkat hingga tahun 2030 (WHO, 2011).6

M

Dari mekanisme pengaruh gaya hidup terhadap kejadian PJK pada
gambar 10.1 upaya pencegahan PJK, maka penting strategi perubahan
gaya hidup dengan variabel utama minum kopi. Sasaran promosi
kesehatan dalam pencegahan penyakit jantung koroner di Banda Aceh
adalah warung kopi. Dan untuk meningkatkan aktivitas fisik, maka
perlu disosialisasikan jalan kaki ke warung kopi dan pengembangan
warung kopi sebagai tempat melakukan KIE PJK.

C. Pendekatan Pencegahan PJK

D

U

Upaya mencegah PJK menjadi tujuan global, nasional, dan daerah
melalui upaya strategi pengendalian dan pencegahan penyakit tidak
menular. Fenomena gaya hidup penderita PJK berkaitan dengan perilaku
berisiko seperti kebiasaan minum kopi. Bila ditinjau dari budaya
masyarakat Aceh yang umumnya menganut syariat Islam maka akan
lebih tepat apabila dilakukan pendekatan pencegahan PJK berbasis
karakteristik masyarakat Aceh dan sesuai kepercayaan masyarakat Aceh
atau sesuai kearifan lokal.

4
AA. Majid, Penyakit Jantung Koroner: Patofisiologi, Pencegahan, dan Pengobatan
Terkini, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Fisiologi di FKUSU,
2007).
5
Himapid, The World of Man dalam Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2008).
6
World Health Organization (WHO), Cardiovascular Disease, Available
from:www.who.int/mediacentre, 2011.
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Implementatif dalam upaya menurunkan dan mencegah PJK di
masyarakat dapat ditempuh melalui:
Melibatkan berbagai unsur masyarakat agar mengubah perilaku
yang tidak sehat dan gaya hidup yang tidak sehat. Pencegahan dan
pengendalian PJK perlu dilakukan di lingkungan kerja, komunitas
masyarakat, dan keluarga melalui gerakan hidup sehat dan keluarga
sehat.

2.

Promosi kesehatan. Penderita PJK terpapar dengan perilaku dan
gaya hidup yang tidak sehat. Kenyataan ini, menunjukkan berbagai
intervensi promosi kesehatan dan upaya preventif terhadap
penyakit tidak menular masih perlu dibenahi secara struktural
maupun pada langkah implementasi. Langkah-langkah operasional
promosi dan preventif PJK seperti di rumah sakit, puskesmas perlu
dilakukan dengan langkah strategis terutama dalam upaya menekan
kejadian PJK.

3.

Usaha promotif dan preventif kesehatan masyarakat, hendaknya
dilaksanakan di warung kopi yang melibatkan berbagai elemen
sebagai modal sosial. Perkembangan dan perubahan tren
PJK hendaknya mendorong semua pihak yang terlibat terus
mengembangkan intervensi berdasarkan evidence based terkini dan
pendekatan yang komprehensif.

4.

Faktor risiko PJK yang dapat dimodifikasi hendaknya dipahami
oleh sumber daya manusia di pelayanan kesehatan, sehingga
intervensi pencegahan PJK dapat dilakukan secara komprehensif
dari pelayanan dasar sampai ke pelayanan rujukan.

U

M

M

Y

1.

5.

Perlu adanya kebijakan tentang gaya hidup dan perilaku sehat dalam
bentuk upaya promotif dan preventif, yang berbentuk:

D

a.
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Mengembangkan program-program pencegahan PJK dan
melibatkan masyarakat.

b.

Petugas kesehatan dapat berperan aktif dalam edukasi tentang
gaya hidup sehat dengan pendekatan syariat Islam di masya
rakat Aceh, serta aktif melaksanakan usaha pencegahan PJK
di masyarakat.

c.

Pemerintah dapat membuat kebijakan upaya promotif dan
preventif berbasis masyarakat.
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d.

Media massa dapat mengedukasi masyarakat melalui gerakan
iklan layanan masyarakat tentang cara hidup sehat dalam
bingkai syariat.

Gaya hidup masyarakat dan cara pengolahan biji kopi untuk tidak
lagi mencampurkan beberapa bahan seperti gula, susu. Mentega,
telur, teh, dan beras ketan yang dimasak secara bersama-sama
sebelum diproduksi menjadi bubuk kopi sehingga dari campuran
tersebut akan berdampak pada risiko penyakit jantung koroner.

7.

Cara penyajian kopi ampas kopi direndam terlalu lama dalam
penyaringan dan dipanaskan secara berulang-ulang dari jam 5 pagi
hingga jam 1 malam sehingga kopi yang dipanaskan secara berulang
dapat meningkatkan kolesterol LDL.

8.

Selain itu frekuensi minum kopi masyarakat rata-rata sebanyak
6 gelas atau lebih (ukuran ±300 ml/gelas) sekali minum setiap
harinya, hal ini terjadi karena minum kopi lebih dari 6 gelas sehari
adalah merupakan hal biasa bagi masyarakat Aceh sehingga setiap
hari mereka selalu rutin minum kopi.

9.

Berdasarkan hasil kajian dari sejumlah literatur, tidak ditemukan
adanya larangan minum kopi bagi setiap Muslim selama tidak
melampaui prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Al-Hadis; yakni tidak
berlebihan, halal, dan tayyib dengan tidak mencampurkan sesuatu
yang haram dan berbahaya bagi kesehatan penikmatnya.

M

M

Y

6.

U

10. Bahkan mengonsumsi kopi, menurut ahli kesehatan modern
berdasarkan hasil penelitian Harvard Women’s Health; bahwa
beberapa cangkir kopi dengan kadar kafein tidak melebihi 300 mg
(setara 3 cangkir kopi) per hari, justru menghindarkan seseorang
dari penyakit diabetes, kanker usus besar, Parkinson, batu ginjal,
sirosis, dan menurun daya kognitif otak.

D

11. Tidak dibenarkan mengonsumsi kopi melebihi 6 cangkir per hari.
Hal ini dianggap melampaui batas (berlebihan), sebagaimana
diperingatkan dalam QS Al-A’raf ayat 31: “Makan dan minumlah,
tetapi jangan berlebihan”.
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Berdasarkan dari semua konsep dan temuan studi kasus di atas
pendekatan pencegahan Penyakit Jantung Koroner (PJK) dapat dilakukan
melalui penerapan gaya hidup sehat berbasis masyarakat, hal ini dapat
divisualkan melalui gambar 10.1 berikut:7
Pencegahan PJK

Y

Gaya Hidup Sehat Berbasis Masyarakat

Minum Kopi

Pola Makan

Aktivitas Fisik

Menghindari
merokok karena:
• Berbahaya
bagi
kesehatan diri
(Al-Baqarah:
95
• Berbahaya
bagi
kesehatan
orang lain
(HR. Ibnu
Majah)
• Hukumnya
Haram bagi
pesakit/PJK
(Fatwa MPU
Aceh No.18
tahun 2014)
• Pemborosan/
perilaku yang
berlebihan.

Minum kopi:
• Tidak ber
lebihan dalam
mengonsumsi
• Kurangi
konsumsi gula
• Hindari
campuran
dalam kopi
dengan bahan
tidak sehat
• Cara
penyajian
kopi yang
sehat.

Pola makan:
• Hindari
makan yang
berlebihan
• Konsumsi
buah dan
sayur
• Batasi
konsumsi
lemak dan
gula secara
berlebihan
• Memedomani
cara makan
sehat ala
Rasullullah

Membudayakan
olahraga
rutin untuk
menguatkan fisik
& meningkatkan
kualitas ibadah
yang disinyalir
dari anjuran:
• Jalan kaki
peroleh
pahala yang
lebih besar
• Olahraga
dengan porsi
yang tidak
berlebihan,
dan
sebagainya.

Pengendalian Stres

Menggunakan
pendekatan agama
dalam mengendalikan
stres melalui:
• Syukur
• Sabar
• Ikhlas
• Zikir rutin
• Qira’atul Qur'an

U

M

M

Merokok

D

Gambar 10.1 Pencegahan PJK
Sumber: Marniati (2020)

7
Marniati, Determinan Gaya Hidup (Lifestyle Determinant) Penderita Penyakit
Jantung Koroner di Rumah Sakit Zainoel Abidin Banda Aceh, (Universitas Sumatra
Utara, Program Pascasarjana, Disertasi) tidak dipublikasikan, 2020.
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Kebijakan tentang gaya hidup sehat untuk mencegah PJK dalam
bentuk upaya promotif dan preventif dalam berbasis masyarakat harus
berdasarkan nilai-nilai syariat Islam.

D. Istilah- Istilah Penting dalam Bab Ini
Abnormal
Alkohol

Y

Dislipidemia
Hipertensi
Kardiovaskular
Kognitif

M

Preventif
Promotif

E. Pertanyaan Diskusi

Mengapa pencegahan PJK itu perlu? Jelaskan!

2.

Sebutkan pengertian pencegahan PJK!

3.

Kebijakan seperti apa yang dilakukan untuk gaya hidup sehat
masyarakat dalam pencegahan PJK? Berikan penjelasan Anda!

4.

Bagaimanakah pendekatan pencegahan PJK? Jelaskan!

D

U

M

1.
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GLOSARIUM

Agama: tindakan manusia untuk mengembalikan ikatan atau
memulihkan hubungannya dengan Ilahi.

M

Activities: kegiatan.

Alkohol: kelompok senyawa yang mengandung satu atau lebih gugus
fungsi hidroksil (-OH) pada suatu senyawa alkana.

U

Analisis: aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti,
mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan
kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya
lalu ditafsirkan maknanya.

D

Darah: cairan yang terdapat pada semua mahkluk hidup yang berfungsi
mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan
tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan
juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri.
Departement of Health: sebuah kabinet dalam pemerintahan Amerika
Serikat yang bertujuan untuk melindungi kesehatan segenap warga
Amerika Serikat dan menyediakan layanan kemasyarakatan.
Diagnosis: penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti (memeriksa)
gejala-gejalanya.
Diskusi: sebuah interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih/
kelompok.
Glosarium
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Distribusi: salah satu aspek dari pemasaran.
Edukasi: proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan
potensi diri pada peserta didik dan mewujudkan proses
pembelajaran yang lebih baik.
Egosentris: ketidakmauan seseorang untuk melihat dari perspektif
(sudut pandang) orang lain.

Y

Ekonomi: salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia
yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi
terhadap barang dan jasa.
Eksternal: segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan luar
tubuh.
Enabling Factors: faktor pendukung.

M

Epidemiologi: ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran
penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan, serta
faktor-faktor yang dapat memengaruhi keadaan tersebut.

M

Etnis: suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya meng
identifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan
garis keturunan yang dianggap sama.
Evaluasi: kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk
menentukan nilai dari suatu hal.
Fasilitas: sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi.

U

Frekuensi: ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam satuan
detik.
Geografi: ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan, dan
perbedaan (variasi) keruangan atas fenomena fisik, dan manusia
di atas permukaan bumi.

D

Gizi: substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi
normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan.
Hipertensi: tekanan darah tinggi.
Ilmiah: segala sesuatu yang bersifat keilmuan, didasarkan pada ilmu
pengetahuan, atau memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan.
Ilmu: usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan
meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan
dalam alam manusia.
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Imunisasi: proses untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap
suatu penyakit.
Individu: unit terkecil pembentuk masyarakat.
Infeksi: masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme seperti
virus, bakteri, jamur, dan parasit.

Y

Informasi: pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang
terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat
ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan.
Institusi: lembaga, pranata.

Intensifikasi: usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara
meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas
faktor-faktor produksi yang telah ada.

Interest: perhatian, minat.

M

Interaksi: suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau
lebih objek memengaruhi atau memiliki efek satu sama lain.
Internal: segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan dalam
tubuh.

M

Intervensi: sebuah istilah dalam dunia politik di mana ada negara yang
mencampuri urusan negara lainnya yang jelas bukan urusannya.
Jantung: sebuah rongga, rongga organ berotot yang memompa darah
lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang.
Jasmani: segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh.

U

Jiwa: bagian dalam tubuh dan raga kita.
Kalori: takaran energi dalam makanan.
Karbohidrat: sumber energi utama tubuh.

D

Kematian: akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme
biologis.
Kesehatan: keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan
ekonomis.
Kimiawi: mempelajari umur benda berdasarkan unsur-unsur kimia
yang terkandung di dalam benda yang ditemukan.
Klinik: fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dan
menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik,
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diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan
dipimpin oleh seorang tenaga medis.
Kognitif: salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan.
Kolesterol: lemak yang berguna bagi tubuh.
Konfigurasi: istilah umum yang merujuk kepada bentuk, wujud untuk
menggambarkan orang atau benda.
Konsekuensi: akibat (dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya).

Y

Konsumsi: suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau meng
habiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun
jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung.

M

Kuratif: suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang
ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan
akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian
kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
Lemak: senyawa kimia tidak larut air yang disusun oleh unsur karbon,
hidrogen, dan oksigen.

M

Lingkungan: kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan
sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta
flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam
lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti
keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.

U

Masyarakat: sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi
tertutup atau semi terbuka, serta melakukan interaksi antara
individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut, dan
memiliki kebudayaan di dalamnya.
Medis: ilmu dan praktik dari diagnosis, pengobatan, dan pencegahan
penyakit.

D

Metabolisme: semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme,
termasuk yang terjadi di tingkat sel.
Model: representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk
yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam.
Monopoli: suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual
yang menguasai pasar.
Obesitas: kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang
sangat tinggi.
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Objektif: sikap yang harus dijunjung tinggi bagi seseorang untuk
berpandangan terhadap suatu masalah.
Oksigen: gas unsur kimia yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak
berasa yang muncul dalam kelimpahan yang besar di bumi,
terperangkap oleh atmosfer.

Opini: pendapat atau pendirian.

Y

Olahraga: suatu bentuk fisik yang terencana dan terstruktur yang
melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditujukan untuk
meningkatkan kebugaran jasmani.
Otot: sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi
sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang.

M

Pelayanan: proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain
secara langsung.
Pemerintah: organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat
dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

M

Pengetahuan: informasi yang telah dikombinasikan dengan
pemahaman dan potensi untuk menindaki, yang lantas melekat
di benak seseorang.
Pengobatan: remediasi masalah kesehatan, biasanya mengikuti
diagnosis.

U

Penyakit: suatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran yang
menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi, atau kesukaran
terhadap orang yang dipengaruhinya.
Perilaku: tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang
mempunyai bentangan arti yang sangat luas antara lain: berjalan,
berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca,
dan sebagainya.

D

Populasi: kumpulan individu sejenis yang berada pada wilayah tertentu
dan pada waktu yang tertentu pula.
Prasarana: segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Preventif: suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk
dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya
hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.

Glosarium
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Promotif: suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih
mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
Psikologi: sebuah bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang
mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara
ilmiah.

Y

Puskesmas: fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan
tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif
dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya.
Rechtspersoon: orang (persoon) yang diciptakan oleh hukum.

M

Referensi: sesuatu yang dipakai dalam pemerian informasi untuk
memperkuat pernyataan dengan tegas.
Regresi: suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat
pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel.

M

Rehabilitasi: proses untuk membantu para penderita yang memerlukan
kemampuan medis untuk mencapai kemampuan fisik, psikologis,
dan sosial yang maksimal.
Resource: sumber penghasilan.

Risiko: sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi
suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu
kerugian.

U

Rumah sakit: institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
Sakit: hal yang tidak mengenakan atau nyeri yang pasti dirasakan
seseorang.

D

Sarana: segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk
mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi.
Sehat: suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental, dan sosial
yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan.
Sekolah: lembaga untuk para siswa pengajaran siswa/murid di bawah
pengawasan guru.

Sekunder: kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer, seperti
hiburan.
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Sosial: suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu
lainnya maupun kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok.
Stimulus: bagian dari respons stimuli yang berhubungan dengan
kelakuan.
Stroke: kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu
atau berkurang akibat penyumbatan

Y

Tersier: kebutuhan yang dipenuhi sesudah kebutuhan primer dan
sekunder terpenuhi.
Tradisional: aksi dan tingkah laku yang keluar alamiah karena
kebutuhan dari nenek moyang yang terdahulu.

D

U

M

M

Uang: suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat
untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran
atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan
bertindak sebagai alat penimbun kekayaan.
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Ekonomi diraihnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah
Kuala tahun 2004. Dalam pengembangan kariernya sebagai akademisi
dan Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI) selain aktif mengajar
di kampus yang dipimpinnya, ia melakukan berbagai penelitian yang
berhubungan dengan kesehatan masyarakat guna membantu pemerintah
dalam bidang kesehatan yang kiranya bermanfaat bagi masyarakat dari
hasil-hasil penelitiannya tersebut.

M

Y

Marniati juga aktif melakukan berbagai inovasi dan terobosan
untuk Universitas Ubudiyah, misalnya menggandeng kerja sama
dengan berbagai institusi perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Hasil
kerja sama itu antara lain dituangkan dalam bentuk Memorandum of
Understanding (MoU) dan Letter of Intent (LoI) yang memuat serangkaian
program seperti kerja sama di bidang penelitian dan publikasi ilmiah,
kerja sama antarperpustakaan, program double degree, beasiswa bagi
dosen Universitas Ubudiyah, program TV digital dan cyber university.

D

U

M

Berbagai penghargaan yang diraihnya, yaitu tahun 2013
memperoleh (1) Certified Education and Educator Indonesia Award
2013, Instansi Pusat Rekor Indonesia; (2) Platinum Indonesia Award
Category Best Service Excellent, Instansi Platinum Award. Tahun
2014 ia juga memperoleh (1) ASEAN Best Executive Award 2014,
Instansi International Human Resources Development Program
(IRDP); (2) International Award in Field of Human Resources (IAHR)
2014, Instansi International Human Resources Development Program
(IRDP); (3) Good Education Governance Award Indonesia Best 50
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Creative Leader Award, Instansi Pusat Rekor Indonesia; (4) Innovative
Figure Award, Instansi Indonesia Achievement Award; (5) The Best 10
Trusted School, Instansi Indonesia Achievement Award; (6) The Most
Inspiring Educator of the Year 2014, Instansi Vienna Communication;
(7) Indonesia Professional Award Year 2014, Instansi Pusat Rekor
Indonesia; (8) The Best Education Figure of The Year 2014, Instansi
Vienna Achievement; (9) Indonesia Profesional Award (IPA) Category
Reputation Institution of The Years, Instansi Profesional Award; (10)
International Foundation ASEAN Best Executive Award Category The
Best International Human Resource, Instansi IHRDP; (11) International
Award in Field of Human Resource Category The Best International
Human Resource Development Program, Instansi IHRDP; (12) Best
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Indonesia Islamic Business Category Best Indonesia Islamic Business,
Instansi Indonesia Achievement Award.

Y

Selanjutnya Tahun 2015, ia juga memperoleh (1) Anugerah Khas,
Instansi University Malaysia Perlis; (2) Special Recognition Award 2015,
Instansi European Women Inventor and Innovator Network (EUWIIN),
London, UK; (3) Outstanding Leader Award, Instansi Asia Invention
Association (AIA), Korea Selatan; (4)Professor Adjunct, Instansi
University Malaysia Perlis, Malaysia; (5) Cut Nyak Dhien Award 2015,
Instansi Cut Nyak Dhien Award. Kemudian pada tahun 2016 ia juga
memperoleh (1) Indonesia School Award Best of The Best 2016, Instansi
Masterpiece Award; (2) Indonesia Excellent Quality Award Category
Leading University of Quality Education Program of The Year, Instansi
Venna Event Award.

M

M

Dalam pengembangan kariernya, ia aktif di berbagai organisasi
profesi dan organisasi sosial yaitu: menjabat Wakil Ketua Ikatan
Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Aceh, Ia juga sebagai Pengurus
Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Aceh. Berbagai
kebijakan yang diambil telah memberi banyak perubahan, misalnya
menghidupkan budaya akademik di lingkungan Universitas Ubudiyah
melalui serangkaian seminar ilmiah tentang kesehatan. Perubahan
itu disambut positif oleh pihak Yayasan Universitas Ubudiyah yang
kemudian meningkatkan intensitas dalam menggenjot pembangunan
fisik kampus di kampus baru di kawasan Desa Tibang berhampiran
dengan Hutan Taman Kota.

D

U

Pada bulan Mei 2005, Marniati melangsungkan pernikahan dengan
Dedi Zefrizal, S.T. Kebahagiaan mereka kian lengkap setelah dikaruniai
seorang anak yang diberi nama Devin Caisario Zefrizal pada 2006. Kini
Devin bersekolah di SD Bunga Matahari Internasional. Dan ditambah
lagi lahir putri keduanya bernama Fatima Eysel Zefrizal.
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