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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gagal jantung adalah merupakan gangguan kesehatan yang terus meningkat di 

dunia dengan penyandang lebih dari 20 juta jiwa. Prevalensi gagal jantung sangat 

meningkat seiring dengan bertambahna usia dengan 6-10% pada usia di atas 65 tahun. 

Menurut World Health Organisation (WHO) pada tahun 2016, menyebutkan bahwa 

17,5 juta orang meninggal akibat penyakit kardiovaskular pada tahun 2008, yang 

mewakili dari 31% kematian di dunia. Di Amerika Serikat penyakit gagal jantung 

hampir terjadi 550.000 kasus pertahun. Di negara-negara berkembang di dapatkan 

kasus sejumlah 400.000 sampai 700.000 per tahun (WHO,2016). 

Gagal jantung adalah diagnosis kardiovaskular yang jumlahnya meningkat 

cepat (Schilling, 2014). Di Dunia 31% dari 58 juta angka kematian disebabkan oleh 

penyakit kardiovaskular (WHO, 2016). Angka tersebut, benua Asia memiliki angka 

tertinggi kematian akibat penyakit jantung dengan jumlah penderita 276,9 ribu jiwa. 

Indonesia menduduki tingat kedua di Asia Tenggara dengan jumlah 371 ribu jiwa 

(WHO, 2014). 

Berdasarkan data Kementrian Republik Indonesia pada tahun 2011, penyakit 

jantung telah menjadi salah satu penyakit penting kesehatan di masyarakat dan 

merupakan penyebab kematian utama. Sedangkan berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 

atau Riskesdas pada tahun 2009, menunjukkan bahwa penyakit jantung menempati 

urutan ketiga terbanyak jumlah pasien di rumah sakit di Indonesia (Depkes, 2008). 

Gagal Jantung adalah ketidakmampuan jantung mempertahankan curah 

jantung dengan adekuat untuk memenuhi kebutuhan metabolic dan suplay oksigen ke 
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jaringan meskipun aliran balik vena adekuat (Stillwell, 2011). Gagal Jantung adalah 

suatu kondisi jantung yang gagalmemompa darah untuk mencukupi kebutuhan sel-sel 

tubuh (nutrisi dan oksigen)yang adekuat (Udjianti, 2010) 

Penyakit gagal jantung merupakan penyakit dengan kematian tertinggi. 

Pengobatan yang lama dan sering keluar masuk rumah sakit akan memberikan 

dampak terhadap kualitas hidup pasien terhadap penyakit yang dialaminya. Dampak 

yang dialami merupakan reaksi psikologis terhadap dampak dari gagal jantung yang 

dihadapi oleh pasien (Zaviera, 2007). Hampir semua pasien yang mempunyai 

penyakit jantung mengetahui jantung merupakan organ terpenting dan jantung yang 

rusak akan mengancam kesehatan. Hal ini yang menyebabkan pasien gagal jantung 

merasa cemas, kesulitan tidur, merasa deprsesi dan merasa putus asa akan penyakit 

yang dideritanya (Black, 2005). Dalam mengetahui penyakit yang dideritanya serius, 

seseorang akan berfikir tentang penyakitnya, cara pengobatan yang akan ditempuh, 

biaya yang dihabiskan, progdosis penyakitnya, dan lama penyembuhan dari 

penyakitkan. Hal ini yang menyebabkan kualitas hidup pasien gagal jantung sangat 

rendah. Hal ini terkait dengan tingginya tingkat kematian, sering rawat inap, fisik 

yang melemah dan koknitif menurun serta mengurangi kualitas hidup pasien tersebut 

(American Heart Assosiation, 2007). Mempertahankan kualitas hidup yang baik 

adalah sama pentingnya dengan kelangsungan hidup bagi sebagian besar pasien yang 

hidup dengan penyakit progresif atau kronis (Lewis et. al, 2001).  

Faktor yang menjadi penyebab rehospitalisasi pasien gagal jantung adalah 

konsumsi makanan yang tidak sehat (diet), kurang aktivitas atau olahraga, kebiasaan 

merokok, dan minum yang beralkohol jangka panjang. Faktor tersebut akan 

menyebabkan hipertensi, peningkatan gula darah dan kadar lemak serta obesitas. Jika 
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semua faktor tersebut tidak dapat dicegah, maka akan menyebabkan berbagai 

penyakit komplikasi lainnya (WHO, 2016). 

Rehospitalis dan lamanya pengobatan menyebabkan aspek psikologis atau 

stres psikososial. Hal ini akan memicu emosi negatif seperti cemas, putus asa, rasa 

kawatir, depresi dan rasa takut akan sewaktu-waktu kehilangan hidupnya (Smith, 

2011). Pasien jantung dengan masalah psikososial akan semakin memperlambat 

penyembuhan dan merasakan gejala fisik yang berat. Sehingga eterlibatan keluarga 

menjadi salah satu faktor yang mendukung dalam penyembuhan (Brunner & 

Suddarth, 2009). 

Kualitas hidup adalah yang bersifat subyektifitas dan multidimensi. 

Subyektifitas berarti kualitas hidup hanya dapat ditentukan oleh sudut pandang pasien 

itu sendiri, sedangkan multidimensi yang berarti bahwa kualitas hidup dapat dilihat 

dari seluruh aspek kehidupan secara holistik meliputi aspek fisik, biologis, psikologis, 

spiritual, sosikultural. (Cella, 1992 dalam Panthree & Kripracha, 2011). 

Menurut Chan, et. al (2004) mengatakan bahwa kualitas hidup yang baik 

sangat diperlukan untuk pasien gagal jantung kongestif, karena dapat 

mempertahankan fungsi atau kemampuan fisik secara optimal dan dapat 

mempertahankan  status kesehatan terbaiknya selama mungkin. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di kota Surakarta didapat data 

populasi pasien dengan kasus gagal jantung kongestif yaitu sebanyak 20 orang pasien. 

Dalam wawancara yang dilakukan tentang kualitas hidup dalam aspek kesehatan fisik, 

diketahui 8 orang pasien mengatakan bahwa badan terasa lemas, hilangnya kekuatan 

fisik, merasa nyeri dada, dan pasien mengatakan sering tidak nyenyak saat tidur. 

Dalam aspek psikologis, mereka kadang-kadang merasa rendah diri, segala aspek 

aktifitas mulai terbatas dan kadang membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari aspek 
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sosial, pasien merasa senang karena adanya dukungan dari keluarga untuk menjalani 

perawatan dirumah sakit, memberikan motivasi untuk segera sembuh. Aspek 

lingkungan dari 12 pasien diketahui 7 orang sudah menikah dan tinggal bersama 

pasangan hidupnya, sedangkan anggota keluarga seperti anak, telah mendiri dan tidak 

hidup satu rumah dengan pasien. Dengan penyakit yang diderita pasien masalah 

dalam perawatan menjadi persoalan sendiri yang membebankan pasien untuk 

semangat dalam hidupnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah “Bagaimana gambaran kualitas hidup pada pasien gagal jantung kongestif di 

Kota Surakarta ?”. 

C. Tujuan Peneliti 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran kualitas hidup pada pasien gagal jantung 

kongestif di Kota Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui karakteristik pada pasien gagal jantung kongestif di Kota 

Surakarta. 

b. Untuk mengetahui gambaran terhadap kualitas hidup pasien gagal jantung 

kongestif di Kota Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Sebagai wahana untuk meningkatkan pendidikan dan kepedulian terhadap 

kualitas hidup dan akan penyakit gagal jantung yang dialami. 
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2. Bagi institusi pendidikan 

Sebagai wahana pendidikan sebagai proses pembelajaran khususnya 

mahasiswa keperawatan dalam memberikan gambaran tentang kualitas hidup 

pada pasien gagal jantung kongestif. 

3. Bagi Peneliti 

a. Memberikan pengalaman dalam melaksanakan penelitian secara ilmiah 

untuk mengembangkan diri dalam melaksanakan fungsi perawat sebagai 

peneliti. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan pengalaman 

bagi peneliti tentang kegawat daruratan dari gambaran kualitas hidup pada 

pasien gagal jantung. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Rochmayati (2011), meneliti tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kualitas Hidup Pasien Penyakit Jantung Koroner di Rumah Sakit 

Pelni Jakarta”. Penelitian korelasional dengan metode survey, pendekatan 

waktucross sectional. Dari hasil penelitain menyebutkan bahwa jumlah sampel 

dari 100 responden Variabel yang berpengaruh terhadap kualitas hidup yaitu usia, 

penghasilan dan depresi. Faktor yang paling berhubungan dengan kualitas hidup 

adaah depresi.  

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu metode peelitiannya, 

pada penelitian di atas menggunakan metode Survay dan pendekatan 

Crossectional. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode Quesioner 

dan rancangan penelitian menggunakan desain descriptive kuantitatif. 
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2. Arief N Akhmad (2013), meneliti tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Berhubungan Dengan Kualitas Hidup Pasien Gagal Jantung Kongestif (GJK) di 

RSUP Dr.Sardjito Yogyakart”. Penelitian survey dan pendekatancross sectional 

deskriptif analitik. Dari hasil penelitian jumlah sampel sebanyak 62 responden. 

Hasil penelitian menyebutkan responden dengan kualitas hidup baik rata-rata 

51,14 tahun. Tidak ada hubungan kualitas hidup dengan pekerjaan, stres, respon 

spiritual dan dukungan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

pengetahuan, pendidikan, umur, status depresi, dan kecemasan adaah variabel 

yang behubungan dengan kualitas hidup. 

Perbedaan terdapat pada variable dan sampel. Pada penelitian diatas variabel 

tentang faktor-faktor kualitas hidup dan sampel di rumah sakit. Sedangkan peneliti 

variabel tentang gambaran kualitas hidup dan sampel di puskesmas. 


