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Pendahuluan

Penyakit Jantung koroner (PJK) merupakan penyakit jantung yang sering ditemukan dan menjadi penyebab kematian 
utama di negara-negara Indonesia. World Health Organization (WHO) memperkirakan sekitar 16,7 juta penduduk seluruh 
dunia per tahun meninggal saat ini karena penyakit kardiovaskular, penyakit ini merupakan penyebab 30% dari seluruh 
kematian di dunia tiap tahunnya.

Sindrom Koroner Akut (SKA) merupakan suatu sindrom klinis yang disebabkan sumbatan akut arteri koroner 
jantung akibat rupturnya plak aterosklerosis. Di Indonesia angka kematian karena penyakit kardiovaskular makin 
meningkat, berdasarkan SKRT tahun 1980 menduduki urutan ketiga (9,9%), tahun 1986 urutan kedua (9,7%), dan tahun 
1992 telah menduduki urutan pertama sebagai penyebab kematian bagi penduduk usia lebih dari 45 tahun yaitu sebanyak 
16,4%.3 Pada SKRT tahun 1995 penyakit sistem kardiovaskular sebanyak 24,5% lebih tinggi dari penyakit infeksi sebesar 
22,5%; dibanding SKRT tahun 1992, proporsi penyakit sistem sirkulasi ini meningkat cukup pesat, bahkan diperkirakan 
pada tahun 2009 penyakit pembuluh darah ini tetap menduduki urutan pertama sebagai penyebab kematian di Indonesia. 
World Health Organization  meramalkan akan menjadi penyebab kematian utama di kawasan Asia pada tahun 2010 nanti.
Strategi Penatalaksanaan Sindrom Koroner Akut (SKA) adalah menegakkan diagnosis secara cepat dan tepat dan 
melakukan penanganan umum yang optimal. Pedoman tatalaksana SKA ini bertujuan memberikan arahan dan petunjuk 
bagi dokter sejawat petugas medis lainnya untuk menegakkan diagnosis dan tatalaksana pasien SKA elevasi ST dalam 
praktik klinis.

Definisi
 Sindrom koroner akut (SKA) adalah sindrom klinis yang biasanya disebabkan oklusi total atau sebagian dari yang 

mendadak pada arteri koroner akibat ruptur plak aterosklerosis. 

Patofisiologi
SKA merupakan suatu nekrosis miokard yang disebabkan oleh karena robekan sampai sumbatan mendadak aliran 

darah koroner. Hal ini sebagian besar disebabkan ruptur plak aterom yang kemudian dilanjutkan dengan proses 
vasokonstriksi, reaksi inflamasi, trombosis dan embolisasi. 
Luasnya nekrosis miokard tergantung pada; lokasi dan lamanya waktu sumbatan berlangsung, luasnya area miokard yang 
diperdarahi pembuluh darah tersebut dan ada tidaknya pembuluh kolateral. Pada SKA  tanpa elevasi segmen ST terjadi 
perubahan segmen ST dan atau gelombang T berupa depresi segmen ST atau gelombang T yang inverted sedangkan elevasi
segmen ST biasanya terdapat oklusi total pada arteri koroner.

Diagnosis dan Stratifikasi Risiko
Diagnosis SKA ditegakkan berdasarkan gejala klinis, gambaran EKG (elektrokardiografi) dan pemeriksaan enzim 

jantung. Gejala klinisnya adalah nyeri dada yang khas atau tipikal yaitu nyeri dada atau rasa tidak enak yang bersifat 
substernal, menetap yaitu lamanya berlangsung > 20 menit, nyeri tidak berkurang dengan istirahat atau pemberian nitrat, 
nyeri dapat menjalar ke rahang, lengan atau punggung, dan disertai gejala penyerta seperti keringat dingin, mual dan 
muntah.

  Nyeri dada yang tipikal bersifat substernal, berlokasi di tengah atau kiri dada seperti diremas, ditusuk, terbakar. 
Kadang-kadang nyeri dapat dirasakan didaerah epigastrium dan terjadi salah diagnosis sebagai dispepsia. Gejala penyerta 
yang juga dapat timbul adalah pusing seperti melayang, sinkop, dan sesak napas. Pada pasien dengan DM dan usia lanjut 
gejala nyeri dada dapat bersifat tidak khas.
Dianjurkan melakukan pemeriksaan EKG 12 sadapan. Gambaran EKG yang bermakna adalah adanya gambaran depresi 
segmen ST dan gelombang T yang inversi atau elevasi segmen ST > 1 mm pada 2 atau lebih sadapan prekordial atau 
ekstremitas yangberhubungan. Ditemukannya gambaran Left Bundle Branch Block (LBBB) yang baru atau dianggap baru 
bila tidak ada data EKG sebelumnya. 
Berdasarkan perubahan segmen ST dan gelombang T maka SKA dibagi atas : SKA tanpa elevasi segmen ST (NSTEMI 
ACS) dan SKA dengan elevasi segmen ST (STEMI ACS)

Lokasi infark berdasarkan letak perubahan gambaran EKG

Anterior                  : V1 – V6
Anteroseptal           : V1 V4
Anterior ekstensif  : V1 – V6, I _ aVL
Inferior                   : II , III, aVL
Lateral                    : I, aVL, V5 V6
Posterior                 : V7 – V9
Ventrikel kanan      : V3R – V4R



Pemeriksaan enzim jantung yang paling spesifik adalah CKMB dan troponin. Kedua enzim ini mulai meningkat 
beberapa jam setelah terjadinya infark miokard. CKMB bertahan 24-48 jam sedangkan troponin bertahan hingga 14 hari. 
Pemeriksaan enzim mungkin perlu dilakukan secara serial. Bila hasil pemeriksaan pertama hasilnya negatif maka perlu 
dilakukan pemeriksaan diulang bila gejala klinis mencurigakan infark miokard. Pemeriksaan troponin sebaiknya yang 
kuantitatif karena dapat membantu menentukan prognosis. Diagnosis SKA dengan ST elevasi dapat ditegakkan tanpa 
menunggu hasil pemeriksaan enzim jantung sehingga terapi revaskularisasi atau reperfusi dapat secepatnya dilakukan bila 
memungkinkan. 

Pemeriksaan ekokardiografi juga penting dilakukan bila diagnosis SKA dengan elevasi diragukan atau ada kecurigaan
penyebab lain seperti diseksi aorta, emboli paru atau efusi perikard.  Pemeriksaan ekokardiografi tidak boleh sampai 
menyebabkan penundaan terapi yang diberikan.

Tabel 1. Diagnosis awal SKA
- Keluhan nyeri dada yang khas
- Depresi segmen ST , inversi gelombang T atau Elevasi segmen ST yang menetap atau adanya LBBB yang baru 

atau dianggap baru pada EKG
- Enzim jantung yang normal atau meningkat sebagai pertanda adanya nekrosis miokard( CKMB, Troponin)

Diagnosis banding

Berbagai diagnosis banding dari sindrom koroner akut:
a. Mengancam jiwa dan perlu penanganan segera : diseksi aorta, perforasi ulkus peptikum atau saluran cerna, emboli paru,

tension pneumothorax
b. Non-iskemik: miokarditis,  perikarditis, kardiomiopati hipertrofik, sindrom Brugada, sindrom Wolf-Parkinson-White, 

angina vasospastik
c. Non kardiak: nyeri bilier, ulkus peptikum, ulkus duodenum, pleuritis, refluks gastroesofaeal (GERD), nyeri otot dinding

dada, serangan panik, dan gangguan psikogenik

Tatalaksana Pra Rumah Sakit

a. Bagi orang awam mengenali gejala serangan jantung dan segera mengantarkan pasien mencari pertolongan ke rumah 
sakit atau menelpon rumah sakit terdekat meminta dikirimkan ambulan beserta petugas kesehatan terlatih.

b. Petugas kesehatan/dokter umum di klinik 
- Mengenali gejala sindrom koroner akut dan pemeriksaan EKG bila ada
- Tirah baring dan pemberian oksigen 2-4 L/menit
- Berikan aspirin 160-325 mg tablet kunyah bila tidak ada riwayat alergi aspirin
- Berikan preparat nitrat sublingual misalnya isosorbid dinitrat 5 mg dapat diulang setiap 5-15 menit sampai 3 kali
- Bila memungkinkan pasang jalur infus
- Segera kirim  ke rumah sakit terdekat dengan fasilitas ICCU (Intensive Coronary Care Unit) yang memadai 

dengan pemasangan oksigen dan didampingi dokter/paramedik yang terlatih

Tatalaksana di Unit Gawat Darurat

- Tirah baring
- Pemberian oksigen 2-4 L/menit untuk mempertahankan saturasi oksigen > 95 %
- Pasang jalur infus dan pasang monitor 
- Pemberian aspirin 150-325 mg tablet kunyah bila belum diberikan sebelumnya dan tidak ada riwayat alergi aspirin
- Pemberian nitrat : bias diberikan nitrat oral sublingual yaitu isosorbid dinitrat 5 mg dapat diulang tiap 5 menit 

sampai 3 kali untuk mengatasi nyeri dada
- Clopidogrel dosis awal 300 mg, kemudian dilanjutkan 75 mg/hari
- Segera pindahkan ke  Ruang Rawat Intensif Koroner  (ICCU)

Tatalaksana di Ruang Rawat Koroner Intensif/Intensive Coronary Care Unit (ICCU)

- Pasang monitor 24 jam
- Tirah baring
- Pemberian oksigen 3-4 L/menit
- Pemberian nitrat: sebagai vasodilator koroner untuk mengurangi gejala nyeri dada, menurunkan tekanan darah 

pada hipertensi dan vasodilator pada edema paru. Preparat nitrat oral sublingual isosorbid dinitrat 5 mg dapat 
diulang tiap 5 menit sampai 3 kali untuk mengatasi nyeri dada. Bila nyeri belum berkurang dapat diberikan 
nitrogliserin drip intravena secara titrasi sesuai respon tekanan darah, dimulai dengan dosis 5-10 mikrogram/menit



dan dosis dapat ditingkatkan  5-20 mikrogram/menit sampai respon nyeri berkurang atau MAP (mean arterial 
pressure) menurun 10 % pada normotensi dan 30 % pada hipertensi, tetapi tekanan darah sistolik harus > 90 
mmHg

- Pemberian ACE inhibitor
Diberikan peroral pada pasien infark anterior, kongesti paru atau fungsi ventrikel kiri yang rendah dengan fraksi 
ejeksi (EF) < 40% dan tidak terdapat hipotensi atau tekanan darah sistolik > 100 mmHg.

- Pemberian Angiotensin Receptor Blocker  (ARB) bila pasien intoleran dengan ACE inhibitor
- Mengatasi nyeri

Pemberian morfin sulfat intravena 2 – 4 mg dengan interval 5 – 15 menit bila nyeri belum teratasi
-     Pemberian Laksatif untuk memperlancar defekasi
- Pemberian antiansietas sesuai evaluasi selama perawatan

Dapat diberikan diazepam 2 x 5 mg atau alprazolam 2 x 0,25 mg
- Hindari segala obat  golongan antinyeri non inflamasi (NSAID) kecuali aspirin
- Heparinisasi dilakukan yaitu pada kondisi: infark anterior luas, fungsi ventrikel yang buruk  (EF< 40%), risiko 

tinggi trombosis, fibrilasi atrial, thrombus intrakardiak dan onset nyeri dada > 12 jam tanpa tindakan 
revaskularisasi. Heparinisasi sebagai ko-terapi pasca fibrinolitik diberikan 48 jam sampai 8 hari. Pada pasien yang 
akan mendapat terapi Heparin atau dengan risiko untuk terjadinya Heparin Induced Thrombocytopenia (HIT), 
direkomendasikan untuk pemeriksaan hitung trombosit awal dan diulang tiap 2-3 hari untuk monitor efek terapi 
(tingkat rekomendasi 2C). (3)

- Terjadinya HIT sangat jarang tapi perlu diwaspadai pada pasien yang mengalami penurunan hitung trombosit > 
50% dari nilai pemeriksaan awal.  Pada pasien dengan HIT dianjurkan menghentikan terapi heparin dan 
penggunaan antikoagulan non heparin sesuai konsultasi dengan bagian hematologi. 

Terapi Reperfusi
Terapi reperfusi pada SKA terdiri dari terapi fibrinolitik dan intervensi koroner perkutan (PCI), merupakan hal 

penting dalam tatalaksana STEMI. Sampai saat ini belum ada terapi tertentu yang efektif untuk semua pasien dan 
kondisinya. Pada pasien SKA dengan elevasi segmen ST di UGD atau ICCU dengan onset klinis nyeri dada < 12 jam harus
secepatnya dilakukan pemilihan dan penentuan terapi reperfusi fibrinolitik atau intervensi koroner perkutan (PCI).
Waktu dan pemberian terapi reperfusi yang tepat sangat penting. Idealnya waktu yang dibutuhkan dari pasien masuk ruang 
gawat darurat sampai mulainya terapi fibrinolitik (door-to-needle time) adalah 30 menit, sedangkan untuk PCI adalah 90 
menit.

Selama terapi fibrinolitik dilakukan pemantauan terhadap irama jantung, tekanan darah, dan kesadaran pasien.
Selama pemberian terapi fibrinolitik diberikan tidak jarang terjadi komplikasi aritmia, hipotensi atau edema paru, maupun 
alergi. Komplikasi ini harus ditangani bersamaan dengan fibrinolitik.
Terapi fibrinolitik dilanjutkan dengan pemberian antitrombin/antikoagulan sebagai ko-terapi.
Indikasi keberhasilan terapi fibrinolitik

- Berkurangnya rasa nyeri dada
- Evolusi atau perubahan EKG berupa kembalinya elevasi segmen ST ke garis isoelektrik atau menurunnya elevasi 

ST > 50 % pada sadapan yang paling jelas terlihat setelah 90 menit dimulainya terapi fibrinolitik
- Kadar CK yang lebih cepat mencapai puncak
- Timbulnya aritmia reperfusi bukan indikator yang baik untuk keberhasilan reperfusi.

Kegagalan Fibrinolitik

Bila nyeri dada terus berlanjut dan elevasi segmen ST menetap. Komplikasi gagal jantung atau aritmia banyak terjadi 
sehingga harus dipertimbangkan rescue PCI yaitu strategi reperfusi PCI yang diakukan pada pasien yang telah mendapat 
terapi fibrinolitik tapi dicurigai tidak berhasil yaitu bila ditemukan kondisi-kondisi sebagai berikut ;

- hemodinamik tidak stabil
- gejala nyeri dada yang tidak membaik
- gambaran EKG tidak dijumpai penurunan elevasi segmen ST > 50 %

Terapi intervensi koroner perkutan (PCI)
Pada pasien SKA dengan elevasi STdan onset < 12 jam direkomendasikan terapi PCI primer (Primary PCI) yaitu 

terutama pasien dengan presentasi klinis nyeri dada < 3 jam, tersedianya fasilitas dan tenaga ahli  laboratorium kateterisasi 
jantung yang memadai, pasien dengan syok kardiogenik atau ditemukan kontraindikasi terapi fibrinolitik. PCI primer pada 
beberapa kondisi tertentu mempunyai angka keberhasilan yang lebih baik dibandingkan fibrinolitik. Waktu ideal antara 
pasien tiba dengan inflasi balon (door-to-balloon time) adalah 90 menit.



Komplikasi pada sindrom koroner Akut

A. Aritmia
Aritmia jantung yang mengancam nyawa yaitu ventricular tachycardia (VT), ventricular fibrillation (VF), dan 

AV blok total dapat menjadi manifestasi awal terjadinya SKA. Insidens aritmia ventrikel biasanya terjadi 48 jam pertama 
setelah onset SKA. 

B. Gagal jantung
        Gagal jantung pada SKA biasanya disebabkan oleh kerusakan miokard tapi dapat pula terjadi karena aritmia atau 
komplikasi mekanik seperti ruptur septum ventrikel atau regurgitasi mitral iskemik. Gagal jantung pada SKA menandakan 
prognosis yang lebih buruk. 
        Tatalaksana umum meliputi monitor kemungkinan terjadinya aritmia, gangguan elektrolit dan adanya kelainan katup 
atau paru. Pemeriksaan foto toraks dan ekokardiografi direkomendasikan untuk evaluasi luas kerusakan miokard dan 
komplikasi yang mungkin terjadi seperti ruptur septum dan regurgitasi mitral akut. 
       Syok kardiogenik pada SKA menandakan kegagalan pompa jantung berat dan hipoperfusi dengan manifestasi klinis 
TD sistolik < 90 mmHg, pulmonary wedge pressure > 20 mmHg atau cardiac index < 1,8 L/m2. Hal ini akibat nekrosis 
miokard yang luas. Inotropik atau IABP sering diperlukan untuk mempertahankan TD sistolik > 90 mmHg. Diagnosis syok
kardiogenik ditegakkan setelah menyingkirkan penyebab lain hipotensi seperti  hipovolemik, reaksi vagal, tamponade, 
aritmia dan gangguan elektrolit. Terapi suportif IABP direkomendasi sebagai jembatan untuk terapi definitive yaitu  terapi 
intervensi (emergency PCI).

C. Komplikasi mekanik

1.  Ruptur dinding ventrikel
Pada ruptur dinding ventrikel akut terjadi disosiasi aktivitas listrik jantung yang menyebabkan henti jantung dalam 
waktu singkat. Biasanya hal ini fatal dan tidak respon dengan resusitasi kardiopulmoner standar karena tidak ada cukup 
waktu untuk dilakukan tindakan bedah segera. Ruptur dinding ventrikel subakut pada 25% kasus masih memberikan 
harapan untuk dilakukan tindakan bedah secepatnya. Manifestasi klinisnya yaitu gambaran reinfark dan didapatkan 
kembali gambaran elevasi segmen ST pada EKG. Biasanya terdapat gangguan hemodinamik mendadak, tamponade dan
efusi perikard yang dapat dikonfirmasi dengan pemeriksaan ekokardiografi. 

2.  Regurgitasi Mitral Akut
Regurgitasi mitral akut biasanya terjadi dalam 2-7 hari SKA.  Ada 3 mekanisme terjadinya yaitu; dilatasi annulus mitral
akibat dilatasi ventrikel kiri, disfungsi muskulus papilaris akibat infark miokard inferior, ruptur dari badan atau ujung 
muskularis papilaris. Evaluasi regurgitasi dilakukan dengan ekokardiografi. Atrium kiri biasanya normal atau hanya 
sedikit membesar. Pasien harus dikirim segera untuk intervensi bedah karena dapat menyebabkan  syok kardiogenik.

Rehabilitasi dan Persiapan Pasien Pulang

Pada pasien SKA dengan elevasi ST setelah menjalani perawatan di ICCU baik telah mendapat terapi reperfusi 
maupun tidak dilakukan beberapa evaluasi untuk menilai prognosis yaitu dengan menentukan stratifikasi risiko. Beberapa 
kriteria risiko tinggi yaitu adanya gejala iskemia yang berulang atau menetap, gambaran infark pada EKG yang persisten, 
Fungsi ventrikel kiri yang rendah (EF<40%), adanya komplikasi berupa murmur baru yang dapat merupakan tanda ruptur 
septum ventrikel atau regurgirtasi mitral, tanda gagal jantung akut, dan syok kardiogenik. Pada pasien dengan risiko rendah
dan tidak dilakukan sempat dilakukan angiografi koroner disebabkan alasan tertentu sebaiknya dilakukan evaluasi 
fungsional dan uji latih jantung.

Program rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan pasien pada kondisi dimana dapat melakukan aktivitas sehari-
hari seara bertahap. Rehabilitasi meliputi aspek psikologi, sosioekonomi, aktifitas fisik dan anjuran perubahan gaya hidup. 

Pencegahan Sekunder

      Ada berbagai cara pencegahan sekunder pasien dengan infark miokard yaitu dengan mengontrol atau modifikasi 
berbagai faktor risiko Penyakit jantung koroner yang dimiliki yaitu:

1. Berhenti merokok
2. Melakukan latihan atau aktifitas fisik secara teratur dengan target latihan 30 menit tiap latihan dan dilakukan 3-4 

x/minggu
3. Memiliki berat badan ideal dengan target IMT 18,5 – 22,5  dan lingkar metabolic < 35 inch pada wanita dan < 40 

inch pada laki-laki mmHg
4. Mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes yaitu dengan target HbA1C < 6,5 %
5. Mengontrol tekanan darah dengan target < 140/90 atau <130/80 mmHg pada penderita diabetes
6. Mengontrol kadar lemak darah dengan target kadar LDL < 100 mmHg, trigliserida < 150 mg/dl dan HDL > 40 

mg/dl
7. Pemberian antitrombotik atau antikoagulan sesuai indikasi yaitu :



a. Aspirin 80-160 mg/hari seumur hidup
b. Clopidogrel 75 mg/hari selama 1 bulan setelah pemasangan Bare-metal stent atau selama 9 – 12 bulan setelah 

pemasangan Drug Eluting Stent (DES). Clopidogrel juga dapat digunakan sebagai alternatif antitrombotik pada 
pasien yang kontraindikasi atau intoleran terhadap aspirin

c.  Antikoagulan oral warfarin dengan target INR 2 – 3 kali control bila terdapat indikasi antikoagulan atau pasien 
tidak toleran terhadap aspirin

d. Pemberian penghambat system renin angiotensin
         Pemberian obat ACE inhibitor terutama pada pasien dengan infark anterior, riwayat infark miokard sebelumnya, 

gagal jantung dan fungsi ventrikel kiri yang rendah (EF<40%). Bila pasien intoleran terhadap ACE inhibitor, maka
dapat diberikan Angiotensin Receptor Blocker (ARB)

8. Pemberian antagonis aldosteron 
        Terutama pada pasien dengan fungsi ginjal masih baik, fungsi ventrikel kiri menurun dengan DM atau gagal 

jantung yang sudah mendapat terapi ACE inhibitor optimal
9. Penghambat beta atau Beta blocker
        Diberikan pada pasien SKA dengan elevasi ST bila tidak terdapat kontraindikasi. Pilihannya yaitu carvedilol, 

bisoprolol dan metoprolol. 
10. Pemberian Nitrat 
         Preparat nitrat terutama yang short acting dapat diberikan sebagai terapi simtomatik untuk nyeri dada tapi tidak 

digunakan rutin tiap hari
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