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I. PENDAHULUAN 
Penyakit jantung-koroner (PJK) merupakan problem kesehatan utama di negara maju. Di 
Indonesia telah terjadi pergeseran kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah dari 
urutan ke-10 pada tahun 1980 menjadi urutan ke-B pada tahun 1986. sedang kan sebagai 
penyebab kematian tetap menduduki peringkat ke-3. Banyak faktor yang mempengaruhi 
terjadinya PJK. sehingga upaya pencegahan harus bersifat multifaktorial juga. 
Pencegahan harus diusahakan sedapat mungkin dengan cara mengendalikan faktor-faktor 
risiko PJK den merupakan hal yang cukup penting pada penanganan PJK. Oleh sebab itu 
mengenal faktor-faktor risiko sangat penting dalam usaha pencegahan PJK, baik 
pencegahan primer maupun sekunder. Pencegahan primer lebih ditujukan pada mereka 
yang sehat tetapi mempunyai risiko tinggi, sedangkan pencegahan sekunder merupakan 
suatu upaya untuk mencegah memburuknya penyakit yang secara klinis telah diderita. 
 
Berbagai penelitian telah dilakukan se1ama 50 tahun lebih dimana didapatkan variasi 
insidens PJK yang berbeda pada kelompok geografis dan keadaan sosial tertentu yg 
makin meningkat sejak tahun 1930 dan mulai tahun 1960 merupakan penyebab kematian 
utama di negara industri. Mengapa didapatkan variasi insidens yang berbeda saat itu 
belum diketahui dengan pasti, akan tetapi didapatkan jeias terjadi pada keadaan keadaan 
tertentu. Penelitian epidemiologis akhirnya mendapatkan hubungan yang jelas antara 
kematian -dengan.pengaruh keadaan sosial, kebiasaan merokok, pola diet, exercise dsb 
yang dapat dibuktikan oleh penelitian Framingham dan Goteburg.  
 
Dari penelitian tersebut dapat dibuktikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
terjadinya PJK antara lain umur, kelamin res, geografis, keadaan sosial, perubahan masa, 
kolesterol, hipertensi, merokok, diabetes, obesitas, exercise, diet, perilaku dan kebiasaan 
lainnya, stress serta keturunan. 
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Penelitian Whitehall -Civil Servants pada 18.240 laki-laki antara umur 40-64 tahun 
mendapatkan hubungan antara miokard iskemik, faktor risiko dan kematian akibat PJK 
seperti terlihat pada tabel di atas (Lancet.1977). Faktor risiko PJK yang paling utama 
adalah hipertensi, hiperkolesterolemi dan merokok. 
 
Ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi dan memperkuat risiko PJK akan tetapi dapat 
diperbaiki dan bersifat reversibel bila upaya pencegahan betul-betul dilaksanakan. 
  
 
II. FAKTOR-FAKTOR RISIKO PENYAKIT JANTUNG KORONER 
 
A. FAKTOR RISIKO UTAMA 
1. Hipertensi 
Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko utama untuk terjadinya PJK Penelitian di 
berbagai tempat di Indonesia (1978) mendapatkan prevalensi hipertensi untuk Indonesia 
berkisar antara 6-15%, sedangkan di negara-negara maju seperti misalnya Amerika 
National Health Survey menemukan frekuensi yang lebih tinggi yaitu mencapai 15-20%. 
Lebih kurang 60% penderita hipertensi tidak terdeteksi, 20% dapat diketahui tetapi tidak 
diobati atau tidak terkontrol dengan baik, sedangkan hanya 20% dapat diobati dengan 
baik. 
 
Penyebab kematian akibat hipertensi di Amerika adalah kegagalan jantung 45%, miokard 
infark 35%, cerebrovascular accident 15% dan gagal ginjal 5%. Komplikasi yang terjadi 
pada hipertensi esensial biasanya akibat perubahan struktur arteri dan arterial sistemik, 
terutama terjadi pada kasus-kasus yang tidak diobati. Mula-mula akan terjadi hipertrofi 
dari tunika media diikuti dengan hialinisasi setempat dan penebalan fibrosis dari tunika 
intima dan akhirnya akan terjadi penyempitan pernbuluh darah. Tempat yang paling 
berbahaya adalah bila mengenai miokardium, arteridan arterial sistemik arteri koroner 
dan serebral serta pembuluh darah ginjal. 
 
Komplikasi terhadap jantung akibat hipertensi yang paling sering terjadi adalah 
kegagalan ventrikel kiri, PJK seperti angina pektoris dan miokard infark. Dari beberapa 
penelitian didapatkan ±50% penderita miokard infark menderita  hipertensi dan 75% 
kegagalan ventrikel kiri penyebabnya adalah hipertensi. 
 
Perubahan hipertensi khususnya pada jantung disebabkan karena : 
1.   Meningkatnya tekanan darah. 

Peningkatan tekanan darah merupakan beban yang berat untuk jantung, sehingga 
menyebabkan hipertrofi ventrikel kiri (faktor miokard). Keadaan ini tergantung dari 
berat dan lamanya hipertensi. 

2.   Mempercepat timbulnya aterosklerosis. 
Tekanan darah yang tinggi dan menetap akan menimbulkan trauma langsung terhadap 
dinding pembuluh darah arteri koronaria, sehingga memudahkan terjadinya 
aterosklerosis koroner (faktor koroner). Hal ini menyebabkan angina pektoris, 
insufisiensi koroner dan miokard infark lebih sering didapatkan pada penderita 
hipertensi dibandingkan orang normal. 
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Tekanan darah gistolik diduga mempunyai pengaruh  yang lebih besar. Kejadiannya PJK 
pada hipertensi sering ditemukan dan secara langsung berhubungan dengan tingginya 
tekanan darah sitolik. 
 
Penelitian Framingham selama 18 tahun terhadap penderita berusia 45-75 tahun 
mendapatkan hipertensi sistolik merupakan faktor pencetus terjadinya angina pektoris 
dan miokard infark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juga pada penelitian tersebut didapatkan penderita hipertensi yang mengalami miokard 
infark mortalitasnya 3x lebih besar daripada penderita yang normotensi dengan miokard 
infark. 
 
Hasil penelitian Framingham juga mendapatkan hubungan enters PJK dan tekanan darah 
diastolik. Kejadian miokard infark 2x 1ebih besar pada kelompok tekanan darah diastolik 
90-10 mmHg dibandingkan tekanan darah diastolik (85 mmHg, sedangkan pada tekanan 
darah diastolik ) 105 mmHg 4x lebih besar. 
 
Penelitian Stewart 1979 & 1982 juga memperkuat hubungan antara kenaikan tekanan 
darah diastolik dengan risiko mendapat miokard infark. 
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Apabila hipertensi sistolik dan diastolik terjadi bersamaan maka akan menunjukken risiko 
yang lebih baser dibandingkan penderita yang tekanan darahnya normal. Hipertensi 
sistolik saja ternyata menunjukkan risiko yang lebih tinggi daripada hipertensi diastolik 
saja. Uchenster juga melaporkan bahwa kematian PJK lebih berkorelasi dengan tekanan 
darah sistolik dibandingkan tekanan darah diastolik. 
 
Pemberian obat yang tepat pada hipertensi dapat mencegah terjadinya miokard in fark 
dan kegagalan ventrikel kiri akan tetapi perlu juga diperhatikan efek samping dari obat-
obatan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu pencegahan terhadap hipertensi merupakan 
usaha yang jauh lebih baik untuk menurunkan risiko PJK. 
 
Tekanan darah yang normal merupakan penunjang kesehatan yang utama dalam 
kehidupan dan ada hubungannya dengan faktor keturunan, perilaku dan cara kehidupan, 
kebiasaan merokok dan alkoholisme, diet serta pemasukan Na & K yang seluruhnya 
adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan pola kehidupan seseorang. Kesegaran jasmani 
juga berhubungan dengan tekanan derah sistolik, seperti yang didapatkan pada penelitian 
Fraser dkk orang-orang dengan kesegaran jasmani yang optimal tekanan darahnya 
cenderung lebih rendah. 
 
Penelitian di Amerika Serikat melaporkan pada dekade terakhir ini telah terjadi 
penurunan angka kematian PJK sebanyak 25%. Keadaan ini mungkin akibat hasil dari 
deteksi dini dan pengobatan hipertensi pemakaian beta-blokel dan bedah koroner serta 
perubahan kebiasaan merokok. 
 
2. Hiperkolesterolemi 
Hiperkolesterolemi merupakan masalah yang cukup penting karena termasuk salah satu 
faktor risiko utama PJK di samping hipertensi dan merokok. Di Amerika pada saat ini 
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50% orang dewasa didapatkan kadar kolesterolnya >200 mg/dl dan ± 25% dari orang 
dewasa umur >20 tahun dengan kadar kolesterol >240 mg/dl, sehingga risiko terhadap 
PJK akan meningkat. 
 
Kolesterol, lemak dan substansi lainnya dapat menyebabkan penebalan dinding pembuluh 
darah arteri, sehingga lumen dari pembuluh derah tersebut menyempit dan proses ini 
disebut aterosklerosis. Penyempitan pembuluh darah ini akan menyebabkan aliran darah 
menjadi lambat bahkan dapat tersumbat sehingga aliran derah pada pembuluh derah 
koroner yang fungsinya memberi 02 ke jantung menjadi berkurang. Kurangnya 02 akan 
menyebabkan otot jantung menjadi lemah, sakit dada, serangan jantung bahkan kematian. 
 
Kadar kolesterol darah dipengaruhi oleh ke dalam tubuh (diet). Faktor-faktor lainnya 
yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol darah di samping diet adalah keturunan umur 
dan jenis kelamin stress, alkohol dan exercise. Beberapa parameter yang dapat dipakai 
untuk mengetahui adanya risiko PJK dan hubungannya dengan kadar kolesterol darah : 
 
1. Kolesterol total 
Kadar kolesterol total darah yang sebaiknya adalah (200mg/dl, bila) 200 mg/dl berarti 
risiko untuk terjadinya PJK meningkat. 
 

Kadar Kolesterol 
Normal Agak tinggi (Pertengahan) Tinggi 

 
<200 mg/dl 

 

 
200 – 239 mg/dl 

 
>240 mg/dl 

 
Bila  kadar kolesterol darah berkisar antara 200-239 mg/dl, tetapi tidak ada faktor risiko 
PJK lainnya, maka biasanya tidak perlu penanggulangan yang serius. Akan tetapi bila 
dengan kadar tersebut didapatkan PJK atau 2 faktor  risiko  PJK lainnya, maka perlu 
pengobatan yang intensif seperti halnya penderita dengan kadar kolesterol yang tinggi 
atau >240 mg/dl 
 
2. LDL kolesterol 
 
LDL (Low Density Lipoprotein) kolesterol merupakan jenis kolesterol yang bersifat 
buruk atau merugikan (bad cholesterol); karena kadar LDL kolesterol yang meninggi  
akan menyebabkan penebalan dinding pembuluh darah. Kadar LDL kolesterol lebih  
tepat sebagai petunjuk untuk mengetahui risiko PJK daripada kadar kolesterol  total saja. 

Kadar Kolesterol 
Normal Agak tinggi (Pertengahan) Tinggi 

 
<130 mg/dl 

 

 
130 – 159  mg/dl 

 
>160 mg/dl 

 
Kadar LDL kolesterol > 130 mg/dl akan meningkatkan risiko terjadinya PJK. Kadar LDL 
kolesterol yang tinggi ini dapat diturunkan dengan diet 
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3. HDL kolesterol 
 
HDL (High Density Lipoprotein) kolesterol merupakan jenis kolesterol yang bersifat baik 
atau menguntungkan (good cholesterol); karena mengangkut kolesterol dari pembuluh 
darah kembali ke hati untuk dibuang sehingga mencegah penebalan dinding pembuluh 
darah atau mencegah terjadinya proses aterosklerosis. 
  

Kadar Kolesterol 
Normal Agak tinggi (Pertengahan) Tinggi 

 
> 45 mg/dl 

 

 
35 - 45  mg/dl 

 
>35 mg/dl 

 
Jadi makin rendah kadar HDL kolesterol, makin besar kemungkinan terjadinya PJK. 
Kadar HDL kolesterol dapat dinaikkan dengan mengurangi berat badan, menambah 
exercise dan berhenti merokok. 
 
4. Rasio kolesterol total: HOL kolesterol 
 
Rasio kolesterol total: HDL kolesterol sebaiknya <4,6 pada laki-laki dan <4,0 pada 
perempuan. Makin tinggi rasio kolesterol total: HDL kolesterol, makin meningkat risiko 
PJK. Pada beberapa orang dengan kadar kolesterol total yang normal, dapat menderita 
PJK juga; ternyata didapatkan rasio kolesterol total: HDL kolesterol yg meninggi. 
Sebagai contoh penderita dengan kolesterol total 140-185 mg/dl, HDL kolesterol 20-22 
mg/dl, maka rasio kolesterol total: HDL kolesterol > 7. Jadi tidak hanya kadar kolesterol 
total yang meninggi saja yang berbahaya, akan tetapi rasio kolesterol total: HDL 
kolesterol yang meninggi juga merupakan faktor risiko PJK. 
 
5. Kadar trigliserid 
 
Trigliserid merupakan lemak di dalam tubuh yang terdiri dari 3 jenis lemak yaitu lemak 
jenuh, lemak tidak jenuh tunggal dan lemak tidak jenuh ganda. Kadar trigliserid yang 
tinggi merupakan faktor risiko untuk terjadinya PJK. 
 

Kadar Kolesterol 
Normal Agak tinggi (Pertengahan) Tinggi 

 
> 150 mg/dl 

 

 
150 - 250  mg/dl 

 
>500 mg/dl 

 
Kadar trigliserid perlu diperiksa pada keadaan sebagai berikut yaitu bila kadar kolesterol 
total > 200 mg/dl, ada PJK, ada keluarga yang menderita PJK <55 tahun, ada riwayat 
keluarga dengan kadar trigliserid yang tinggi, ada penyakit DM & pankreas. Pengukuran 
kadar trigliserid kadang-kadang diperlukan untuk menghitung kadar LDL kolesterol, 
karena pemeriksaan laboratorium biasanya langsung dapat mengukur kolesterol total, 
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HDL kolesterol dan trigliserid; sedangkan untuk mendapatkan kadar LDL kolesterol 
dipakai rumus sebagai berikut : 
LDL = Kolesterol total - HDL - Trigliserid/5  
Misalnya bila kolesterol total 200 mg/dl, HDL kolesterol 50 mg/dl dan trigliserid 100  
mg/dl, maka LDL = 200 - 50 - 100/5 = 130 md/dl. 
Untuk mengukur kadar trigliserid harus puasa 12 jam sebelum pemeriksaan darah karena 
kadarnya akan meningkat segera setelah makan. Tidak seperti pemeriksaan ka dar 
kolesterol, untuk mengukurnya tidak perlu puasa karena kadarnya tidak begitu 
terpengaruh setelah makan, 
 
Frederickson membagi tipe kelainan lipid dalam 5 kelompok tergantung dari peningkatan 
khusus jenis lipoprotein. Kelompok yang sering terkena PJK adalah tipe II yang 
mempunyai kadar LDL kolesterol yang meninggi, sedangkan tipe IV adalah kelompok 
dengan VLDL yang meninggi disertai hipertrigliserid. Tipe II biasanya dipengaruhi oleh 
faktor keturunan, sedangkan tipe IV disertai dengan obesitas, DM & alkoholisme. 
 
Diet merupakan salah satu usaha yang paling baik dalam menanggulangi 
hiperkolesterolemi dimana pada prinsipnya adalah mengatur agar susunan makanan 
sehari-hari rendah lemak dan kolesterol; di samping itu juga menyesuaikan perbandingan 
jumlah kaiori yang berasal dari lemak, protein dan karbohidrat sesuai dengan kebutuhan 
tubuh. Bila kadar kolesterol tidak menurun setelah diet yang ketat selama 6 bulan barulah 
perlu ditambahkan obat-obat untuk menurunkan kolesterol di samping diet. Obat-obat 
untuk menurunkan kolesterol sifatnya bukan untuk menggantikan diet, akan tetapi akan 
lebih bermanfaat bila disertai dengan diet. 
 
3. Merokok 
 
Pada saat ini merokok telah dimasukkan sebagai salah satu faktor risiko utama PJK di 
samping hipetensi dan hiperkoiesterolemi. Orang yang merokok > 20 batang perhari 
dapat mempengaruhi atau memperkuat efek dua faktor utama risiko lainnya.  
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Penelitian Framingham mendapatkan kematian mendadak akibat PJK pada laki-laki 
perokok 10x lebih besar daripada bukan perokok dan pada perempuan perokok  41/2X 
lebih besar daripada bukan perokok. Rokok dapat menyebabkan 25% kematian PJK pada 
laki-laki dan perempuan umur <65 tahun atau 80% kematian PJK pada laki-laki umur 
<45 tahun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efek rokok adalah menyebabkan beban miokard bertambah karena rangsangan oleh 
katekolamin dan menurunnya konsumsi 02 akibat inhalasi CO atau dengan perkataan lain 
dapat menyebabkan tahikardi, vasokonstruksi pembuluh darah, merubah permeabilitas 
dinding pembuluh darah dan merubah 5-10% Hb menjadi carboksi-Hb. Di samping itu 
rokok dapat menurunkan kadar HDL kolesterol tetapi mekanismenya belum jelas. Makin 
banyak jumlah rokok yang diisap, kadar HDL kolesterol makin menurun. Perempuan 
yang  merokok penurunan kadar HDL kolesterolnya lebih besar dibandingkan laki-laki 
perokok. Merokok juga dapat meningkatkan tipe IV hiperlipidemi dan hipertrigliserid, 
pembentukan platelet yang abnormal pada diabetes disertai obesitas dan hipertensi ; 
sehingga orang yang perokok cenderung lebih mudah terjadi proses aterosklerosis 
daripada yg bukan perokok. 
 
Apabila berhenti merokok penurunan risiko PJK akan berkurang 50% pada akhir tahun 
pertama setelah berhenti merokok dan kembali seperti yang tidak merokok setelah 
berhenti merokok 10 tahun. Dall & Peto 1976 mendapatkan risiko infark akan turun 50% 
dalam waktu 5 tahun setelah berhenti merokok.  
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B. FAKTOR RISIKO LAINNVA 
 
1. Umur 
Telah dibuktikan adanya hubungan antara umur dan kematian akibat PJK. Sebagian besar 
kasus kematian terjadi pada laki-laki umur 35-44 tahun dan meningkat dengan 
bertambahnya umur. Juga diadapatkan hubungan enters umur dan kadar kolesterol yaitu 
kadar kolesterol total akan meningkat dengan bertambahnya umur. Di Amerika Serikat 
kadar kolesterol pada laki-laki maupun perempuan mulai meningkat pada umur 20 tahun. 
Pada laki-laki kadar kolesteroi akan meningkat sampai umur 50 tahun dan akhirnya akan 
turun sedikit setelah umur 50 tahun. Kadar kolesterol perempuan sebelum menopause 
(45-60tahun) lebih rendah daripada laki-laki dengan umur yang sama. Setelah menopause 
kadar kolesterol perempuan biasanya akan meningkat menjadi lebih tinggi daripada laki-
laki 
 
Dari penelitian Cooper pada 2000 laki-laki yang sehat didapatkan peningkatan kadar 
kolesterol total dengan bertambahnya umur. Akan teteapi kadar HDL kolesterol akan 
tetap konstan sedangkan kadar LDL Kolesterol cenderung meningkat. 
 
Hubungan antara umur dan kolesterol 
 

Laki-laki umur < 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 >60 
 
Kolesterol 
HDL 
LDL 
% body fat 
 

 
179 
43 
136 
18.1 

 
191 
42 
149 
22.0 

 
205 
43 
162 
23.5 

 
208 
43 
165 
23.8 

 
208 
44 
164 
23.0 
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Perempuan umur < 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 >60 
 
Kolesterol 
HDL 
LDL 
% body fat 
 

 
179 
53 
126 
26 

 
186 
57 
129 
26 

 
194 
58 
136 
27 

 
219 
60 
159 
30 

 
221 
62 
159 
29 

 
Penelitian Cooper pada 589 perempuan didapatkan respons peningkatan kolesterol sedikit 
berbeda yaitu kadar LDL kolesterol cenderung meningkat lebih cepat sedangkan kadar 
HDL kolesterol juga meningkat sehingga rasio kadar kolesterol total/HDL menjadi 
rendah. Rasio yang rendah tersebut akan mencegah penebalan dinding arteri sehingga 
perempuan cenderung lebih sedikit terjadi risiko PJK. 
 
Karena risiko PJK terutama meninggi pada akhir dekade kehidupan, maka menurunkan 
kadar kolesterol pada usia tua sangat bermanfaat. Beberapa penelitian membuktikan 
bahwa penderita dengan kadar kolesterol yang tinggi bila dapat menurunkan kadar 
kolesterol total 1%, maka terjadi penurunan 2% serangan jantung. Jadi bila kadar 
kolesterol dapat diturunkan 15% maka risiko PJK akan berkurang 30%. 
 
2. Jenis kelamin 
Di Amerika Serikat gejala PJK sebelum umur 60 tahun didapatkan pada 1 dari 5 laki laki 
dan 1 dari 17 perempuan. Ini berarti bahwa laki-laki mempunyai risiko PJK 2-3x lebih 
besar daripada perempuan. Pada beberapa perempuan pemakaian oral kontrasepsi dan 
selama kehamilan akan meningkatkan kadar kolesterol. Pada wanita hamil kadar 
kolesterolnya akan kembali normal 20 minggu setelah melahirkan. Angka kematian pada 
laki-laki didapatkan lebih tinggi daripada perempuan dimana ketinggalan waktu l0 tahun 
kebelakang seperti terlihat pada gambar di bawah  akan tetapi setelah menopause hampir 
tidak didapatkan perbedaan dengan laki-laki. 
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3. Geografis 
Risiko PJK pada orang Jepang masih tetap merupakan salah satu yang paling rendah di 
dunia. Akan tetapi ternyata didapatkan risiko PJK yang meningkat pada orang jepang 
yang melakukan imigrasi ke Hawai dan California. Ini menunjukkan faktor lingkungan 
lebih besar pengaruhnya daripada faktor genetik. 
 
4. Ras 
Perbedaan risiko PJK antara ras didapatkan sangat menyolok, walaupun bercampur baur 
dengan faktor geografis, soaial dan ekonomi. Di Amerika perbedaan antara ras Caucasia 
dengan non Caucasia (tidak termasuk. Negro) didapatkan, risiko PJK pada non Caucasia 
kira-kira separuhnya. 
 
5. Diet 
Didapatkan hubungan antara kadar kolesterol darah dengan jumlah lemak didalam 
susunan makanan sehari-hari (diet). Makanan orang Amerika rata-rata mengandung 
lemak jenuh dan kolesterol yang tinggi sehingga kadar kolesterol darahnya cenderung 
tinggi sedangkan makanan orang Jepang umumnya berupa nasi, sayur-sayuran dan ikan 
sehingga orang Jepang rata-rata kadar kolesterol darahnya rendah dan di dapatkan risiko 
PJK yang lebih rendah dibandingkan orang Amerika. Jadi diet merupakan faktor penting 
yang berpengaruh teihadap tinggi rendahnya kolesterol darah Penelitian khusus yang 
membandingkan laki-laki Jepang yang makanannya mengandung  jumlah kalori dari 
lemak 15% dengan jumlah kalori 36% pada orang Jepang yang melakukan imigrasi ke 
Hawai didapatkan kadar kolesterol darah orang Jepang pribumi lebih rendah. Juga 
didapatkan hubungan yang kuat enters prosentasi kalori yang berasal dari asam lemak 
jenuh dengan kematian PJK pada beberapa negara. Penelitian lain mendapatkan asam 
Iemak tidak jenuh seperti asam linolenik (omega-3) dapat menurunkan kadar kolesterol, 
sehingga bersifat mencegah terjadinya PJK. Seperti yang didapatkan pada orang Eskimo 
dan Jepang yang banyak mengkonsumsi ikan dalam jumlah yang besar ternyata insidens 
PJK sangat rendah. Jenis Lemak ini banyak terdapat pada lemak ikan laut yang berasal 
dari daerah dingin seperti ikan saimon, ikan baring dan ikan air tuwar. Asam lemak 
omega-3 sifatnya : 

- mencegah pengumpulan platelet atau pembekuan pada pembuluh darah  
- menurunkan kadar trigliserid dan LDL kolesterol Pada dekade terakhir ini jumlah 

lemak pada diet orang Amerika jauh menurun dan ternyata kejadian PJK juga 
menurun. 

 
Diet merupakan langkah pertama dalam penanggulangan hiperkolesterolemi serta da pat 
menurunkan berat badan. Beberapa petunjuk diet untuk menurunkan kolesterol: 

-  makanan harus mengandung rendah lemak terutama kadar lemak jenuh tinggi  
-  mengganti susunan makanan yang mengandung lemak jenuh dengan lemak tak jenuh  
-  makanan harus mengandung rendah kolesterol  
-  memilih makanan yang tinggi karbohidrat atau banyak tepung dan serat  
-  makanan mengandung sedikit kalori bila berat badan akan diturunkan pada obesitas 

dan memperbanyak exercise  
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Di samping itu jumlah sumber kalori juga harus disesuaikan: 
-  Jumlah kalori yang berasal dari lemak harus (30% dari jumlah total kalori per hari) 
-  Jumlah kalori yang berasal dari lemak jenuh (10%, dari lemak tidak jenuh tunggal 10-

15% dan dari lemak tidak jenuh ganda 10% 
-  makanan mengandung kolesterol (300mg/hari)  
- 50-60% dari jumlah total kalori perhari berasal dari karbohidrat  
- sesuaikan kebutuhan kalori perhari untuk mencapai atau mempertahankan berat badan 

yang diinginkan 
 
6. Obesitas 
Obesitas adalah kelebihan jumlah lemak tubuh >19% pada laki-laki dan > 21% pada 
perempuan. Obesitas sering didapatkan bersama-sama dengan hipertensi, DM dan 
hipertrigliserdemi. Obesitas juga dapat meningkatkan kadar kolesterol total dan LDL 
kolesterol. Risiko PJK akan jelas meningkat bila BB mulai melebihi 20% dari BB ideal. 
Penderita yang gemuk dengan kadar kolesterol yang tinggi dapat menurunkan kadar 
kolesterolnya dengan mengurangi BB melalui diet ataupun menambah exercise. 
 
7. Diabetes 
Intoleransi terhadap glukosa sejak dulu telah diketahui sebagai predisposisi penyakit 
pembuluh darah. Penelitian menunjukkan laki-laki yang menderita DM risiko PJK 50% 
lebih tinggi daripada orang normal, sedangkan pada perempuan risikonya menjadi 2x 
lipat. Mekanismenya belum jelas, akan tetapi terjadi peningkatan tipe IV hiperlipidemi 
dan hipertrigliserid, pembentukan platelet yang abnormal dan DM yang disertai obesitas 
dan hipertensi. Mungkin juga banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. 
 
8. Exercise 
Exercise dapat meningkatkan kadar HDL kolesterol dan memperbaiki kolateral koroner 
sehingga risiko PJK dapat dikurangi. Exercise bermanfaat karena . 

- memperbaiki fungsi paru dan pemberian O2 ke miokard  
- menurunkan BB sehingga lemak tubuh yang berlebihan berkurang bersama-sama 

dengan menurunnya LDL kolesterol  
- menurunkan kolesterol, trigliserid dan kadar gula darah pada penderita DM  
- menurunkan tekanan darah  
- meningkatkan kesegaran jasmani  

Dari penelitian di Havard selama 10 tahun (1962-1972) terhadap 16.936 alumni 
Universitas Havard di Amerika Serikat menyimpulkan orang dengan latihan fisik  yang 
adekuat kemungkinan menderita serangan PJK lebih kecil dibandingkan dengan yang 
kurang melakukan aktifitas. 
 
9. Perilaku dan kebiasaan lainnva 
Dua macam perilaku seseorang telah dijelaskan sejak tahun 1950 yaitu Tipe A umumnya 
berupaya kuat untuk berhasil, gemar berkompetisi, agresif, ambisi, ingin cepat dapat 
menyelesaikan pekerjaan dan tidak sabar. Sedangkan tipe B lebih santai dan tidak terikat 
waktu. Risiko PJK pada tipe A lebih besar daripada tipe B.  Hubungan kebiasaan lainnya 
seperti kopi dan alkohol dengan risiko PJK masih diper tanyakan. Beberapa peneliti 
menyimpulkan kopi akan meningkatkan kadar kolesterol total dan trigliserid darah. 
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Sebaliknya alkohol dapat meningkatkan kadar HDL koles terol serta menaikkan tekanan 
darah dan berat badan. 
 
10. Stress 
Penelitian Supargo dkk (1981-1985) di FK UI menunjukkan orang yang stress 11/2x lebih 
besar mendapatkan risiko PJK. Stress di samping dapat menaikkan tekanan darah juga 
dapat meningkatkan kadar kolesterol darah. 
 
11. Keturunan 
Hipertensi dan hiperkolesterolemi dipengaruhi juga oleh faktor genetik. Sebagian kecil 
orang dengan makanan sehari-harinya tinggi lemak jenuh dan kolesterol ternyata kadar 
kolesterol darahnya rendah, sedangkan kebalikannya ada orang yang tidak dapat 
menurunkan kadar kolesterol darahnya dengan diet rendah lemak jenuh dan kolesterol 
akan tetapi kelompok ini hanya sebagian kecil saja. Sebagian besar manusia dapat 
mengatur kadar kolesterol darahnya dengan diet rendah lemak jenuh dan kolesterol. 
 
12. Perubahan keadaan sosial 
Perubahan angka kematian yang menyolok terjadi di Inggris & Wales. Korban serangan 
jantung terutama terjadi pada pusat kesibukan yang banyak mendapat stress. Terutama 
golongan sosial IV & V lebih dominan dan pada dekade terakhir kelompok umur wanita 
yang lebih muda golongan sosial IV & V juga didapatkan angka kematian yang 
memburuk. Mungkin ini juga disebabkan karena kebiasaan merokok yang makin 
meningkat pada kelompok ini. 
 
13. Perubahan masa 
Setelah pengumpulan data yang akurat selama puluhan tahun pada berbagai negara 
didapatkan perubahan angka kematian yang menarik. Alasan terjadinya penurunan di 
Amerika Serikat belum jelas mungkin disebabkan karena insidens kasus baru yang 
menurun atau menurunnya kasus-kasus yang berat maupun hasil dari pengobatan yang 
lebih baik. Insidens merokok juga telah berkurang, pola makanan lemak tidak jenuh 
ganda meningkat dan pengobatan hipertensi yang efektif sejak tahun 1970. Walaupun 
demikian penyebabnya mungkin juga dipengaruhi oleh berbagai faktor-. 
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III. RINGKASAN 
 
Mengenai faktor risiko PJK sangat penting dalam usaha pencegahan PJK. Pencegahan 
PJK merupakan salah satu usaha yang cukup besar peranannya dalam penanganan PJK 
untuk menurunkan risiko dan kematian akibat PJK yaitu dengan cara mengendalikan 
faktor risiko PJK. 
 
Faktor risiko utama PJK adalah hipertensi, hiperkolesterolemi dan merokok dimana 
merupakan faktor yang dapat dikontrol den bersifat ireversibel. Faktor risiko lain  adalah 
umur, jenis kelamin, geografis, res, diet, obesitas, diabetes, exercise,  perilaku dan 
kebiasaan hidup lainnya, stress, keturunan, perubahan keadaan sosial dan perubahan 
masa. 
 
Dengan mengatur diet, berhenti merokok dan pengobatan hipertensi yang efektif, dapat 
menurunkan risiko dan kematian akibat PJK. 
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