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ABSTRAK
Kualitas Tidur yang kurang merupakan masalah yang umum terjadi pada pasien Infark
Miokard Akut (IMA). Studi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dilakukan untuk
memperoleh gambaran kualitas tidur pasien Infark Miokard Akut (IMA) dalam konteks
Asuhan Keperawatan di Bangsal Perawatan RSUP NTB. Informan berjumlah 8 orang. Key
informan dalam penelitian ini adalah perawat dan keluarga. Metode pengumpulan data
dengan wawancara mendalam, Alat pengumpul data yaitu peneliti sebagai instrumen,
pedoman wawancara, field note dan MP3. Temuan memberikan informasi rinci tentang
kualitas tidur pasien Infark Miokard Akut dengan empat tema yaitu Tema pertama tentang
gambaran kualitas tidur informan dengan Infark Miokard Akut ditemukan tentang perubahan
pola tidur, gangguan tidur, perubahan frekuensi dan dampak terhadap kualitas tidur yang
kurang. Tema kedua faktor-faktor yang menghambat kualitas tidur yaitu pengetahuan,
keluhan fisik, pengaruh lingkungan, pengaruh tenaga kesehatan, respon perasaan dan harapan
terhadap lingkungan. Tema ketiga Upaya yang dilakukan informan untuk meningkatkan
kualitas tidurnya. Tema keempat dukungan yang di terima pasien infark miokard akut
dihasilkan 1 tema yaitu dukungan yang diterima. Disarankan kepada perawat untuk
meningkatkan kualitas asuhan keperawatan pasien Infark Miokard Akut (IMA) dan dapat
menjadi landasan dalam melakukan intervensi guna meningkatkan kualitas tidur pasien dan
menjadi dasar bagi perawat dalam memberikan penjelasan dengan menekankan pada
pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur.
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LATAR BELAKANG
Di Indonesia angka kejadian penyakit

jantung terus mengalami peningkatan dan
merupakan penyebab kematian yang tinggi.
Sensus nasional menunjukkan bahwa
kematian karena penyakit kardiovaskuler
termasuk penyakit jantung koroner adalah
sebesar 26,4% ( Departemen kesehatan RI,
dalam Supriyono, 2008), dan sampai saat ini
penyakit jantung koroner menjadi penyebab
utama kematian dini pada sekitar 40% dari
sebab kematian laki-laki usia menengah (
Anis, 2006 dalam Supriyono, 2008).
Sedangkan di Propinsi Nusa Tenggara Barat
prevalensi penyakit jantung sebesar 9,2% (
kisaran 2,7-14,5%) dan lebih tinggi dari
angka nasional (7,2%) (Riskesdas, 2007).

Penatalaksanaan umum perawatan
lanjut pasien infark mokard di Rumah Sakit
yaitu pasien harus beristirahat di tempat tidur

selama 12-24 jam pertama, selama waktu
tersebut akan tampak apakah infark tersebut
akan mengalami komplikasi (sargowo D,
2008). Penyakit IMA dapat mempengaruhi
kuantitas dan kualitas tidur pasien dalam
bentuk meningkatnya kepekaan terhadap
rangsangan, penurunan efisiensi tidur,
penurunan tidur REM, meningkatkan waktu
bangun, durasi tidur pasien menjadi pendek,
pasien kesulitan mempertahankan tidur,
sering terbangun oleh kegiatan perawatan
dan kebisingan ( BaHamman A, 2006; Crista
M, et al, 2007; Nordin et al,2008, hlm. 60;
Gutaffsson, et al, 2001, hlm. 414; Laugsand
et al, 2011; Aboyans et al, 1999).

Gangguan tidur lebih tinggi setelah
terjadinya IMA daripada sebelum terjadinya
IMA (Med Bull et al, 2012). Gangguan tidur
dapat menyebabkan kurang tidur akut baik
secara kuantitatif atau kualitatif yang dapat



merusak fungsi fisiologis yang penting untuk
pemulihan, termasuk memperbaiki jaringan,
fungsi kekebalan tubuh secara keseluruhan,
fungsi endokrin dan fungsi metabolisme, dan
keseimbangan energi. Efek dari kekurangan
tidur adalah kelelahan, temperamental dan
kehilangan kosentrasi Akibat dari
kekurangan tidur diatas merupakan gejala
dari vital exhaustion (Brostrom et al, 2001,
hlm. 523). Gangguan tidur merupakan
masalah yang lazim terjadi pada pasien IMA,
penyebabnya banyak dipengaruhi oleh
berbagai faktor termasuk faktor lingkungan.
Faktor lingkungan mempunyai implikasi
sebagai penyebab utama gangguan tidur
pada pasien unit pelayanan kritis, termasuk
unit perawatan koroner (Simini 1999;
Allaouchiche B et al,2002; Gabor JY et al,
2003; Freedman NS et al, 2001; BaHamman
A, 2006; Potter & Perry, 2007; Colten &
Altevoght, 2006; Gay, 2010).

Menurut data di Rumah Sakit Umum
Propinsi NTB jumlah kejadian penyakit
jantung yang rawat jalan tahun 2011
sebanyak 741 kasus dan tahun 2012
sebanyak 1232 kasus. Sedangkan untuk
jumlah kasus CHF yang rawat inap tahun
2011 sebanyak 433 kasus dan pada tahun
2012 sebanyak 415 kasus. Untuk kasus IMA
jumlah kasus rawat inap mengalami
peningkatan setiap tahunnya, dimana tahun
2011 sebanyak 107 kasus dan tahun 2012
sebanyak 114 kasus ( Rekam Medik RSUP
NTB, 2013).

Dari wawancara peneliti pada waktu
study pendahuluan tentang kualitas tidur
pasien IMA pada tanggal 16 maret 2013 di
empat bangsal perawatan di RSUP NTB
yang terdiri dari 8 pasien, masing-masing
dua pasien disetiap bangsal (Bangsal
kenanga, mawar, flamboyan dan cempaka)
didapatkan hasil pasien mengalami ganguan
tidur baik kuantitas dan kualitasnya yang
disebabkan oleh faktor dari penyakitnya juga
karena faktor lingkungan seperti kebisingan
dalam ruangan atau kamar, cahaya lampu
yang terang, ruangan yang panas dan
pengunjung pasien dan rumah sakit . Pasien
merasa kualitas tidurnya buruk, sering
menggunakan obat untuk membantu tidur,

mempunyai teman tidur atau teman yang
ngorok keras yang membuat ribut/bising,
disorientasi dan gelisah. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengeksplorasi gambaran
kualitas tidur pasien dengan IMA.

TINJAUAN PUSTAKA
Konsep Infark Miokard Akut (IMA)

IMA adalah suatu keadaan dimana
otot jantung tiba-tiba tidak mendapat suplai
darah akibat penyumbatan mendadak arteri
koroner oleh gumpalan darah karena
pecahnya plak, (Kabo, 2008). Menurut
Corwin (2009) IMA adalah kematian sel-sel
miokardium yang terjadi akibat kekurangan
oksigen berkepanjangan. Terjadinya IMA
biasanya dikarenakan aterosklerosis
pembuluh darah koroner. Nekrosis miokard
akut terjadi akibat penyumbatan total arteri
koronaria oleh trombus yang terbentuk pada
plak aterosklerosis yang tidak stabil. Juga
sering mengikuti ruptur plak pada arteri
koroner dengan stenosis ringan. Faktor-
faktor yang mempermudah terjadinya IMA
antara lain : merokok ,hipertensi, obesitas,
hiperkolesterolemia, Diabetes Mellitus,
kepribadian yang neurotic (Rilantono, 2012).
Gambaran klinis infark miokard umumnya
berupa nyeri dada substernum yang terasa
berat, menekan, seperti diremas-remas dan
terkadang dijalarkan ke leher, rahang,
epigastrium, bahu, atau lengan kiri, atau
hanya rasa tidak enak di dada. IMA sering
didahului oleh serangan angina pektoris pada
sekitar 50% pasien. Namun, nyeri pada IMA
biasanya berlangsung beberapa jam sampai
hari, jarang ada hubungannya dengan
aktivitas fisik dan biasanya tidak banyak
berkurang dengan pemberian nitrogliserin,
nadi biasanya cepat dan lemah, pasien juga
sering mengalami diaphoresis ( Robbins et
al, 2007, Sudoyo AW et al, 2010).
Tatalaksana IMA adalah mendiagnosis
secara cepat, menghilangkan nyeri dada,
menilai dan mengimplementasikan strategi
reperfusi yang mungkin dilakukan, memberi
antitrombotik dan anti platelet, memberi obat
penunjang. Terdapat beberapa pedoman
(guideline) dalam tatalaksana IMA dengan
elevasi ST yaitu dari ACC/AHA tahun 2009



dan ESC tahun 2008, tetapi perlu disesuaikan
dengan kondisi sarana/fasilitas di masing-
masing tempat dan kemampuan ahli yang
ada (Sudoyo et al, 2010, Fauci et al, 2010).
Konsep Tidur

Tidur adalah status perubahan
kesadaran ketika persepsi dan reaksi individu
terhadap lingkungan menurun. Dua sistem
didalam batang otak, sistem pengaktivasi
retikulum dan daerah sinkronisasi bulbar
diyakini bekerja bersama mengontrol sifat
siklik pada tidur. Formasi retikulum
ditemukan didalam batang otak. Ini
membentang ke atas sampai ke medula pons,
otak tengah dan kemudian ke hipotalamus.
Ini terdiri dari banyak sel saraf dan serabut.
Saraf mempuyai hubungan yang merelay
impuls ke dalam korteks serebral dan ke
dalam medula spinalis. Formasi reticulum
membantu refleks dan gerakan volunteer
maupun aktivitas korteks yang berkaitan
dengan keadaan sadar penuh. Selama tidur
sistem retikulum mengalami beberapa
stimulasi dari korteks serebral dan dari tepi
tubuh. Keadaan terbangun terjadi apabila
sistem retikulum diaktivasi dengan stimulasi
dari korteks serebral dan dari sel dan organ
sensori tepi. Sebagai contoh: jam alam
membangunkan kita dari tidur ke keadaan
sadar apabila kita menyadari bahwa kita
harus mempersiapkan diri untuk hari itu.
Sensasi seperti nyeri, tekanan dan suara
menimbulkan keadaan terbangun melalui sel
dan organ tepi. Keadaan terbangun diaktivasi
oleh korteks serebral dan sensasi tubuh.
Selama tidur stimulasi dari korteks adalah
minimal.
Gambaran Kualitas Tidur Pada Infark
Miokard Akut (IMA)

Pada kondisi infark maka di sel
miokard keadaan sekitar infark kemungkinan
terjadi iskemia, sehingga pada iskemia
ataupun infark memerlukan oksigen dan
nutrisi yang banyak tetapi suplay yang
diberikan sangat rendah akibat terjadinya
emboli di arteri koroner akibatnya terjadi
ketidakseimbangan suplay dan kebutuhan
oksigen di miokard. Kekurangan suplay
oksigen mengakibatkan hipoksia jaringan ,
kemudian terjadi metabolisme anaerob. Pada

metabolisme aneorob jumlah energi (ATP)
yang dihasilkan jauh lebih rendah. Sehingga
akibat kekurangan energi maka aktifitas otot
terutamnya mengalami kelemahan, maka
pada kondisi ini pasien harus di istirahatkan.
Pasien IMA sering mengalami imsomnia,
dengan periode waktu dan frekuensi tidur
yang pendek. Hal ini disebabkan oleh
hilangnya neuron kolinergik di batang otak
yang mengontrol tidur karena penghancuran
diri sel yang dikenal sebagai apoptosis.
Infark miokard selain menyebabkan depresi,
juga berhubungan dengan pelepasan factor
yang memprovokasi peradangan jaringan,
termasuk otak, dan secara khusus daerah
yang mengontrol tidur, terutama fase tidur
paradok sal (Godbout, et al, 2010).

Mengalami Obstruktif Sleep Apnea
(OSA). Pada pasien IMA dengan STEMI
memiliki OSA yang berat. OSA yang berat
membawa dampak prognosis negative bagi
pasien (Lee CH et all, 2011).Variasi diurnal
dalam timbulnya MI di OSA pasien ini
sangat berbeda dari variasi diurnal non-OSA
pasien. Pasien dengan onset nocturnal dari
MI memiliki kemungkinan tinggi memiliki
OSA (Kuniyoshi FH et al, 2008; Lee CH et
al, 2008). Mengalami Gangguan Pola
tidur.Faktor lingkungan seperti kebisingan,
aktivitas perawatan, mekanisme ventilasi,
nyeri, terang gelap dan obat-obatan
menyebabkan gangguan pola tidur. Pasien
penderita IMA tidak dapat tidur setelah jam
11.00, pada malam hari tidur terganggua
karena aktivitas perawat-pasien 2 – 3 kali
permalam, tidur REM pendek dan kadang
tidak mendapatkan tidur REM sama sekali
(BaHamman, 2006). Pasien dengan IMA
juga mengalami sering terbangun dari tidur
oleh gejala IMA. Pasien yang lebih tua dan
sakit lebih mungkin dibangunkan dari tidur
oleh timbulnya IMA (Peters RW et al, 2009)

METODELOGI PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan pada

penelitian ini adalah fenomenologi yaitu
penelitian yang berfokus pada pengalaman
pasien IMA terhadap kualitas tidurnya dalam
konteks asuhan keperawatan. Pendekatan ini
dipilih agar pengalaman informan dapat



dieksplorasi menjadi lebih terungkap
sehingga gambaran pengalaman pasien IMA
tentang kualitas tidurnya dapat tergambar
secara nyata. Informan dalam penelitian ini
adalah pasien IMA yang ada di bangsal
perawatan Rumah Sakit Umum Provinsi
(RSUP) NTB. Jumlah informan pada
penelitian adalah 8 orang. Sedangkan Key
informan dalam penelitian ini adalah perawat
dan keluarga sesuai kriteria inklusi dan
eksklusi. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah purposive sampling.
Metode Pengumpulan Data menggunakan
Wawancara mendalam. Penelitian ini
dilakukan dibangsal perawatan Rumah Sakit
Umum Provinsi (RSUP) NTB, yaitu bangsl
mawar, kenanga dan flamboyan. Alasan
pemilihan tempat ini adalah bahwa rumah
sakit ini merupakan rumah sakit terbesar di
NTB, sebagai rumah sakit rujukan dan kasus
penyakit kardiovaskuler khususnya kasus
IMA cukup banyak. Waktu pengambilan
data pada penelitian ini dilaksanakan padaa
bulan Juni - Juli 2013.

HASIL PENELITIAN
Penelitian ini melibatkan 8 orang

informan yang mempunyai karakteristik
yang bervariasi. Tempat penelitian 6 orang di
bangsal perawatan kelas III dan 2 orang di
bangsal perawatan kelas II. Informan yang
bertempat tinggal di wilayah Lombok Barat
sebanyak 5 orang, di wilayah kota mataram
sebanyak 1 orang, wilayah Lombok Tengah
sebanyak 1 orang dan yang bertempat tinggal
di wilayah Lombok Utara 1 orang. Jenis
kelamin informan 7 orang diantaranya laki-
laki dan 1 orang perempuan. Usia informan
berkisar antara 40 tahun sampai 65 tahun.
Tingkat pendidikan informan mulai dari SD,
SLTP dan Perguruan Tinggi. Semua
partisipan beragama islam. Pekerjaan dari
partisipan bervariasi dengan rincian 2
informan bekerja sebagai buruh, 1 informan
sebagai wiraswata, 1 informan sebagai
pedagang, 1 informan sebagai ibu rumah
tangga, 1 informan sebagai petani, 1
informan sebagai PNS dan 1 orang informan
sebagai pensiunan PNS. Tentang status

perkawinan 6 orang sudah menikah dan 2
orang duda.

Tema-tema yang ditemukan selama
penelitian. Tema – tema tersebut terdiri dari:
1) Gambaran kualitas tidur pasien IMA, 2)
Faktor-faktor yang menghambat kualitas
tidur pasien IMA, 3) Upaya yang dilakukan
informan untuk meningkatkan kualitas
tidurnya, 4) Dukungan yang di terima.
Tema-tema tersebut teridentifikasi untuk
memberikan jawaban berdasarkan pada
tujuan penelitian. 1) Gambaran kualitas tidur
pasien IMA, 2) Faktor-faktor yang
menghambat kualitas tidur pasien IMA, 3)
Upaya yang dilakukan informan untuk
meningkatkan kualitas tidurnya, 4)
Dukungan yang di terima. Tema pertama
tentang gambaran kualitas tidur pada
informan dengan IMA ditemukan tentang
perubahan pola tidur, gangguan tidur,
perubahan frekuensi dan dampak terhadap
kualitas tidur yang kurang. Tema kedua
faktor-faktor yang menghambat kualitas tidur
pasien IMA yaitu pengetahuan, adanya
keluhan fisik, pengaruh lingkungan,
pengaruh tenaga kesehatan , respon perasaan
dan harapan terhadap lingkungan. Tema
ketiga Upaya yang dilakukan informan untuk
meningkatkan kualitas tidurnya dan Tema
keempat dukungan yang di terima pasien
IMA dihasilkan 1 tema yaitu dukungan yang
diterima. Selanjutnya peneliti membahas
secara rinci masing-masing tema yang
teridentifikasi berdasarkan tujuan penelitian
yang dicapai. Gambaran kualitas tidur
berdasarkan data dan informasi yang
ditemukan peneliti dalam penelitian ini
meliputi perubahan pola tidur, gangguan
tidur, perubahan frekuensi tidur, dampak
terhadap kualitas tidur yang kurang.
Sedikitnya neuron kolinergik di batang otak
yang mengontrol tidur, karena disebabkan
fenomena penghancuran diri pada sel otak
yang dikenal sebagai apoptosis. Sehingga
pola tidur pasien IMA sering mengalami
kurang tidur yang nyenyak dan cukup serta
waktu tidur yang singkat (Godbout et al,
2010). Infark miokard selain menyebabkan
depresi, juga berhubungan dengan pelepasan
factor yang memprovokasi peradangan



jaringan, termasuk otak, dan secara khusus
daerah yang mengontrol tidur, terutama fase
tidur paradoksal. Pasien IMA sering
mengalami insomnia, dengan periode waktu
dan frekuensi tidur yang pendek. Laungsand
et al, (2011), menyatakan bahwa pasien
dengan IMA mengalami kesulitan di dalam
memulai waktu tidur setiap malam atau di
sebut dengan insomnia, Insomnia merupakan
salah satu gangguan tidur dimana kesulitan
memulai atau mempertahankan tidur atau
memiliki perasaan tidur nonrestorative.
Meisinger K,et al 2007, dalam penelitiannya
yang menghubungkan penyakit IMA dengan
kualitas tidur menunjukkan hasil bahwa ada
hubungan antara penyakit IMA dengan
frekwensi tidur yang pendek dan kesulitan
mempertahankan tidur.

Kesimpulan dan Saran
Gambaran kualitas tidur informan

Infark Miokard Akut (IMA) yaitu perubahan
pola tidur, gangguan tidur, perubahan
frekuensi dan dampak terhadap kualitas tidur
yang kurang. Gambaran faktor-faktor yang
mempengaruhi kualitas tidur pasien infark
miokard akut yaitu pengetahuan, keluhan
fisik, pengaruh lingkungan, harapan
terhadap lingkungan, pengaruh tenaga
kesehatan dan respon perasaan. Upaya yang
dilakukan informan untuk meningkatkan
kualitas tidurnya dengan membaca do’a-do’a
ataupun ayat-ayat pendek, mengoleskan dada
dan tengkuk dengan minyak angin, hanya
sekedar duduk-duduk di atas tempat tidur,
merubah posisi dan makan cemilan atau buah
yang ada. Dukungan yang di terima adalah
dari keluarga inti, kerabat dan dari petugas
kesehatan. Disarankan kepada perawat untuk
meningkatkan kualitas asuhan keperawatan
pasien Infark Miokard Akut (IMA) dan dapat
menjadi landasan dalam melakukan
intervensi guna meningkatkan kualitas tidur
pasien dan menjadi dasar bagi perawat
dalam memberikan penjelasan dengan
menekankan pada pemenuhan kebutuhan
istirahat dan tidur.
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