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ABSTRAK 
Dampak penyakit jantung koroner (PJK) dapat menyebabkan gagal jantung bahkan serangan 
jantung yang mematikan.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan kadar kolesterol 
total dan kadar trigliserida dengan PJK pada pasien yang berkunjung ke Poliklinik Jantung 
RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.Jenis penelitian ini menggunakan Survey Analitik 
dengandesainCase Control.Populasidalam penelitian ini seluruh pasien Poliklinik Jantung 
RSUD dr. M. Yunus Bengkulu. Sampel kasus dalam penelitian ini adalah pasien yang mengalami 
PJK sebanyak84 orang dan sampelkontrol pasien yang tidak mengalami PJK sebanyak 84 orang 
yang diambil denganmenggunakan teknik Systematic Random Sampling.Data dalam penelitian 
ini menggunakan data sekunder dan teknik analisis data menggunakan analisis univariat, 
bivariat, dan multivariat.Analisis datadalam penelitian ini adalah menggunakan analisis uji Chi-
Square(2). Untuk mengetahui keeratan hubungannya digunakan uji Contingency Coefficient 
(C). Untuk mengetahui faktor resikonya di gunakan uji Odds Ratio(OR).Hasil penelitian 
didapatkan dari 168 orang terdapat 84 orang (50,0%) yang mengalami PJK, 87 orang (51,8%) 
memiliki kadar kolesterol total ≥ 200 mg/dL dan 100 orang (59,5 %) yang memiliki kadar 
trigliserida ≥150 mg/dL. Ada hubungan kadar kolesterol total dan kadar trigliserida dengan 
PJK pada pasien yang berkunjung ke Poliklinik Jantung RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dengan 
kategori hubungan sedang. Diharapkan tenaga kesehatan dapat meningkatkan informasi 
mengenai pencegahan dan pengontrolan kadar kolesterol total dan kadar trigliserida pada 
pasien PJK, serta menganjurkan untuk menjaga pola hidup sehat dan berolahraga agar dapat 
meningkatkan kualitas hidup pasien dengan PJK. 
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