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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gagal jantung adalah keadaan di mana jantung tidak mampu 

memompa darah untuk mencukupi kebutuhan jaringan melakukan 

metabolisme dengan kata lain, diperlukan peningkatan tekanan yang 

abnormal pada jantung untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan 

(Harrison, 2013; Saputra, 2013). Pada kondisi gagal jantung kongestif adanya 

peningkatan tekanan vaskular pulmonal akibat gagal jantung kiri 

menyebabkan overload tekanan serta gagal jantung kanan (Aaronson & 

Ward, 2010). 

WHO (2016), mencatat 17,5 juta orang di dunia meninggal akibat 

gangguan kardiovaskular. Lebih dari 75% penderita kardiovaskular terjadi di 

negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, dan 80% kematian 

kardiovaskuler disebabkan oleh serangan jantung dan stroke. Jumlah kejadian 

penyakit jantung di Amerika Serikat pada tahun 2012 adalah 136 per 100.000 

orang, di  negara-negara Eropa seperti Italia terdapat 106 per 100.000 orang, 

Perancis 86 per 100.000. Selanjutnya jumlah  kejadian penyakit jantung di 

Asia seperti di China ditemukan sebanyak 300 per 100.000 orang, Jepang 82 

per 100.000 orang, sedangkan di Asia Tenggara menunjukkan Indonesia 

termasuk kelompok dengan jumlah kejadian tertinggi yaitu 371 per 100.000 

orang lebih tinggi dibandingkan Timur Leste sebanyak 347 per 100.000 orang 
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dan jauh lebih tinggi dibandingkan Thailand yang hanya 184 per 100.000 

orang (WHO, 2016). 

Pada penelitian di Amerika, risiko berkembangnya gagal jantung 

adalah 20% untuk usia ≥40 tahun, dengan kejadian >650.000 kasus baru yang 

didiagnosis gagal jantung selama beberapa dekade terakhir. Kejadian gagal 

jantung meningkat dengan bertambahnya usia. Tingkat kematian untuk gagal 

jantung sekitar 50% dalam waktu 5 tahun (Yancy, 2013). Berdasarkan data 

Riskesdas Tahun 2013, prevalensi gagal jantung di Indonesia sebesar 0,3%. 

Data prevalensi penyakit ditentukan berdasarkan hasil wawancara pada 

responden umur ≥ 15 tahun berupa gabungan kasus penyakit yang pernah 

didiagnosis dokter atau kasus yang mempunyai gejala penyakit gagal jantung 

(Riskesdas, 2013). 

Prevalensi penyakit gagal jantung meningkat seiring dengan 

bertambahnya umur, tertinggi pada umur 65-74 tahun (0,5%), untuk yang 

terdiagnosis dokter, sedikit menurun >75 tahun (0,4%) tetapi untuk yang 

terdiagnosis dokter prevalensi lebih tinggi daripada perempuan (0,2%) 

dibanding laki-laki (0,1%) berdasarkan diagnosis dokter atau gejala 

prevalensi sama banyaknya antara laki-laki dan perempuan (Riskesdas, 

2013).  Prevalensi Gagal Jantung berdasarkan diagnosis dan gejala tertinggi 

di Nusa Tenggara Timur (0,8%), diikuti Sulawesi Tengah (0,7%), sementara 

Sulawesi Selatan dan Papua sebesar (0,5%) (Riskesdas, 2013).  Sedangkan di 

Jawa Tengah, pada tahun 2013 terdapat 720 penderita CHF (Infodatin, 2014). 
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Angka kejadian gagal jantung kongestik di RSUP Dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten juga tinggi. Hal tersebut sebagaimana data jumlah 

penderita gagal jantung kongestif di Poliklinik Jantung RSUP Dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten  dimana pada tahun 2016 terdapat 893 kasus. Selanjutnya 

data angka kematian pasien jantung di RSUP Dr. Soeradji pada tahun 2016 

sebanyak 85 kasus. Pudiarifanti, Pramantara,  & Ikawati (2015) menjelaskan 

bahwa pasien CHF memiliki pengaruh terhadap kondisi fisik yaitu 

keterbatasan dalam hal berjalan, naik tangga, atau melakukan kegiatan sehari-

hari merupakan pengaruh CHF pada kondisi fisik pasien.  Ukuran kualitas 

hidup pasien CHF juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti disfungsi 

ventrikel kiri, derajat gagal jantung, risiko mortalitas dan kesehatan mental. 

Gejala yang ditimbulkan akibat gangguan jantung baik berupa variasi fisik 

(dyspnea, lelah, edema, kehilangan nafsu makan) maupun psikologis 

(kecemasan dan depresi) mempengaruhi kualitas hidup (Pelegrino et al., 

2011).  kualitas hidup pasien gagal jantung meningkat ke arah yang lebih baik 

diperlukan program latihan fisik rehabilitatif jantung. 

Program latihan fisik rehabilitatatif bagi penderita gangguan jantung 

bertujuan untuk mengoptimalkan kapasitas fisik tubuh, memberi penyuluhan 

pada pasien dan keluarga dalam mencegah perburukan dan membantu pasien 

untuk kembali dapat beraktivitas fisik seperti sebelum mengalami gangguan 

jantung (Novita, 2012). Kapasitas olahraga secara negatif mempengaruhi 

kemampuan pasien gagal jantung untuk melakukan aktivitas yang dibutuhkan 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menurunkan independensi dan kualitas 



4 

 

hidup. Rehabilitasi jantung secara efektif dapat meningkatkan kebugaran 

aerobik dan status kesehatan secara keseluruhan pada pasien dengan gagal 

jantung. Latihan aerobic interval training (AIT), yang mencakup sesi latihan 

dengan intensitas tinggi dan intensitas rendah, mungkin merupakan modalitas 

yang lebih efektif untuk meningkatkan kapasitas fungsional dari pada latihan 

moderate continuous training (MCT) pada pasien gagal jantung (Cheng Fu, 

2014).  

Secara umum program latihan fisik bagi pasien gagal jantung meliputi 

program inpatient dan out-patient. Program inpatient dapat dilakukan sejak 

48 jam setelah gangguan jantung sepanjang tidak ada kontraindikasi. Pada 

fase ini umumnya dilakukan di rumah sakit dimana proses latihan fisik 

diiringi dengan pemantauan kondisi pasien. Program selanjutnya adalah out-

patient yaitu program latihan fisik setelah kepulangan pasien gagal jantung 

dari rumah sakit. Tujuan utama dari program ini adalah untuk  

mengembalikan kemampuan fisik pasien pada keadaan sebelum masuk rumah 

sakit (Jolliffet, et.al, 2010). Pelatihan inpatient umumnya dapat dilakukan 

dengan baik karena pasien patuh dan disupervisi oleh perawat rumah sakit, 

namun pelatihan fisik out-patient yang dilakukan semenjak kepulangan 

pasien dari rumah sakit seringkali tidak berjalan dengan baik. Beberapa faktor 

antara lain adanya rasa takut dari keluarga dan pasien terhadap aktivitas fisik 

dan kurangnya pengetahuan tentang bentuk-bentuk aktivitas fisik yang harus 

dilakukan.  
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Ketidakefektifan penderita gagal jantung dapat meningkatkan angka 

perawatan kembali pada penderita gagal jantung. Setiap tahun lebih dari 1 

juta pasien dirawat di rumah sakit dengan diagnosis primer gagal jantung, 

dengan total biaya perawatan di RS melebihi $ 17 miliar. Peningkatan 

perawatan medis dan tingkat rawat inap kembali setelah penderita gagal 

jantung di rumah sakit tetap tinggi dengan persentase lebih dari 50%. Pasien 

Pasien masuk rawat inap kembali ke rumah sakit dalam waktu 6 bulan setelah 

pulang dari rumah sakit (Desai & Stevenson, 2012). Berdasarkan kondisi 

pasien CHF dan pentingnya aktivitas fisik atau aktifitas fisik pada pasien 

CHF menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema 

“gambaran  aktivitas fisik Pasien CHF pada poli Jantung di RSUP dr. 

Soeradji Tirtonegoro Klaten”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran aktifitas fisik pasien CHF di 

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah 

gambaran aktifitas fisik pasien CHF di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro 

Klaten. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran karakteristik pasien CHF di RSUP dr. 

Soeradji Tirtonegoro Klaten. 

b. Untuk mengetahui gambaran aktifitas fisik pasien CHF di RSUP dr. 

Soeradji Tirtonegoro Klaten. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi beberapa 

Rumah Sakit dalam menangani pasien yang menderita penyakit 

Congestive Heart Failure (CHF). Selain itu dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dalam menyusun kebijakan dalam penatalaksanaan pasien CHF 

2. Manfaat Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi 

dan dapat menambah wawasan terutama mengenai gambaran mobilisasi 

pasien Congestive Heart Failure (CHF). 

3. Manfaat Bagi Peneliti 

Diharapkan penulis mampu menerapkan disiplin ilmunya di 

lapangan, terutama yang menyangkut materi  penatalaksanaan  

keperawatan khususnya pasien CHF, sehingga penelitian ini dapat menjadi 

suatu pengalaman berharga. 
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E. Keaslian Penelitian  

1. Penelitian Rochfika (2015) tentang Analisis Mobilisasi Fisik Dini Pada 

Pasien Congestive Heart Failure (CHF) di RSUD Labuang Baji Makassar 

Tahun 2015”. Penelitian ini merupakan observasional dengan pendekatan 

deskriptif. Sampel penelitian sebanyak 27 orang pasien CHF di RSUD 

Labuang Baji Makasar. Pengumpulan data penelitian menggunakan 

observasi dan dianalisis dengan analisis deskriptif. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa responden yang mampu melakukan mobilisasi fisik 

dini pada Congestive Hearth Failure Kelas II sebanyak 3 responden 

(11,1%),dan pada Congestive Hearth Failure Kelas III yang mampu 

melakukan mobilisasi fisik dini sebanyak 6 responden (22,2%),sedangkan 

pada Congestive Hearth Failure Kelas IV responden yang mampu 

melakukan mobilisasi fisik dini sebanyak 4 responden (14,8%). 

Kesimpulan penelitian bahwa Pada CHF Kelas II semua tindakan 

mobilisasi fisik dini mampu dilakukan, pada CHF Kelas III ada 6 

responden mampu melakukan tindakan aktifitas fisik (Tindakan 1-6), pada 

CHF Kelas IV ada 4 responden yang mampu melakukan mobilisasi fisik 

dini (Tindakan 1-2). Saran pertahankan dan tingkatkan kemampuan 

mobilisasi fisik dini pada pasien CHF Kelas II,III dan Kelas IV.  

2. Oka, (2005) tentang peningkatan kemampuan toleransi Activity Daily 

Living (ADL) pada pasien gagal jantung yang rehospitalisasi pertama kali 

di RS DR Sarjito Yogyakarta. Metode yang digunakan purposive sampling 

dengan tehnik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil 

penelitiannya adalah bahwa kemampuan toleransi ADL pada pasien gagal 

jantung yang hospitalisasi pada hari pertama rata-rata ada kemampuan 
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toleransi sedang. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah metode pengumpulan data yaitu observasi dan kuesioner, serta 

pengambilan  ata dengan teknik total sampling. 

3. Khodriyati (2003) tentang evaluasi pelaksanaan aktifitas fisik pada pasien 

pasca Infark Miokard Akut di IRJAN RS DR Sarjito Yogyakarta. Metode 

yang digunakan accidental total sampling dengan teknik pengumpulan 

data dengan teknik observasi. Hasil penelitian adalah waktu pelaksanaan 

aktifitas fisik pada pasien pasca IMA baik dari lamanya, frekuensi latihan, 

maupun jumlah waktu pelaksanaan kebanyakan (50%) dilakukan pada 25 

sampai 48 jam setelah serangan. Perbedaan dengan penelitian peneliti 

adalah pada pengambilan data dengan teknik observasi dan kuesioner, 

serta total sampling. 

 




