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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

           CHF (Congestive Heart Failure) CHF merupakan salah satu masalah 

kesehatan dalam system kardiovaskular, yang angka kejadiannya terus 

meningkat. Menurut data dari WHO dilaporkan bahwa ada sekitar 3000 

warga Amerika menderita CHF. Menurut American Heart Association ( 

AHA) tahun 2012 dilaporkan bahwa ada 5,7 juta penduduk Amerika Serikat 

yang menderita gagal jantung ( Padila, 2012 ) 

            Selanjutnya terjadi peningkatan menjadi 6,6 juta jiwa pasien yang 

menderita CHF dan diperkirakan akan bertambah sebanyak 3,3 juta jiwa pada 

tahun 2030. Data pasien yang menjalani hospitalisasi terdapat sebanyak 

1.094.000 pasien dan melalui data ini diperoleh angka kejadian rehospitalisasi 

hampir sekitar 50% dari total pasien CHF yang pernah menjalani hospitalisasi 

sebelumnya (AHA, 2012). Kejadian rehospitalisasi banyak terjadi karena 

ketidakpatuhan pasien dalam mengobati CHF, dan pasien kurang olahraga 

fisik yang ringan, misalnya jalan pada pagi hari. 

 Indonesia sendiri belum ada data statistik secara khusus yang 

menunjukkan prevalensi CHF, dari data Riset Kesehatan Dasar 

(RISKESDAS) Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2007 yaitu terdapat 

7,2% penduduk Indonesia menderita penyakit jantung. Sedangkan angka 

mortalitasnya sebanyak 31,9% di Indonesia disebabkan oleh penyakit 
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kardiovaskuler yaitu penyakit jantung, berdasarkan diagnosis dokter, 

prevalensi penyakit jantung koroner di Indonesia tahun 2013 sebesar 0,5% 

atau diperkirakan sekitar 883.447 orang, sedangkan berdasarkan diagnosis 

dokter/gejala sebesar 1,5% atau diperkirakan sekitar 2.650.340 orang (Badan 

Litbangkes Kementerian Kesehatan RI, 2013) 

CHF memiliki konsekuensi yang besar terhadap kehidupan seseorang 

secara pribadi, sosial, vokasional dan fisikal. CHF membuat seseorang 

ketergantungan dengan orang lain, setidaknya untuk sementara dan sangat 

mempengaruhi kualitas hidup pasien. Kualitas hidup yang baik pada pasien 

CHF sangat diperlukan untuk mempertahankan agar pasien mampu 

mendapatkan status kesehatan terbaiknya dan mempertahankan fungsi atau 

kemampuan fisiknya seoptimal mungkin dan selama mungkin (Hasan, 2008). 

Lase (2011), mengatakan kualitas hidup seseorang tidak dapat 

didefinisikan dengan pasti, hanya orang tersebut yang dapat 

mendifinisikannya, karena kualitas hidup merupakan suatu yang bersifat 

subyektif. Kualitas hidup adalah peprsepsi individu sebagai laki-laki atau 

perempuan dalam hidup ditinjau dari konteks budaya dan sistem nilai dimana 

mereka tinggal, hubungan dengan standar hidup, harapan, kesenangan, dan 

perhatian mereka. 

Pasien CHF pada kenyataannya mengalami berbagai segala 

keterbatasaanya dalam  melakukan aktivitasnya menjadi sangat rentan untuk 

mengalami  depresi,  cemas,  sulit mengendalikan emosi. Hal ini dapat terjadi 
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mengingat segala kemampuan dalam beraktivitas secara mandiri menjadi 

hilang setelah menderita CHF ( Fayers and Machin, 2007).  

Menurut Goleman (2001), kecerdasan emosional merupakan suatu  

kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memantau, mengenali, 

mengendalikan  emosi diri sendiri dan orang lain serta mampu menggunakan 

perasaan yang  dimilikinya untuk mengarahkan pikiran dan tindakan orang 

lain. Dalam kehidupan sehari -hari seperti bermasyarakat, pengendalian emosi 

sangat penting   karena dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan 

nyaman sehingga  dapat meminimalkan stress karena beban pikiran dan emosi 

yang tidak terkontrol. Kecerdasan emosional sangat berpengaruh dalam  

semua  aspek  kehidupan  mulai  dari keluarga, pekerjaan, sampai interaksi 

dengan lingkungan sosial  (Notoatmodjo,  2012).   

Berdasarkan data rekam medis di RSUD Dr. Moewardi  pada tahun 

2016, jumlah CHF yang berobat di rumah sakit sebanyak 306 orang 

sedangkan pada  bulan januari 2017 sebanyak 34 orang pasien baik  rawat 

jalan maupun rawat inap. Berdasarkan hasil studi pendahuluan kepada 7 

pasien CHF rawat inap di RSUD Dr. Moewardi dengan wawancara dengan 

panduan teori kecerdasan emosional. Lima  pasien sering marah dan kurang 

dapat menerima bahwa dirinya mengalami CHF, pasien merasa bingung untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mengingat pasien adalah kepala 

keluarga sebagai tulang punggung keluarga. Kondisi yang berbeda pada 2 

pasien. Pasien berusaha mengendalikan diri seperti tidak marah, menerima 

kondisi apa adanya sehingga pasien merasa lebih baik selama perawatan di 
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rumah sakit. Wawancara mengenai kualitas hidup seperti aspek kesehatan 

fisik, diketahui 7 pasien menyatakan bahwa masih merasa nyeri dada, dan 

badan menjadi lemas, hilangnya kekuatan fisik, seperti ketidakmampuan 

untuk bangun dari tidur. Pasien menyatakan tidurnya tidak nyenyak yang 

terkadang disertai batuk dan  seringnya terbangun pada saat tidur. 

Secara psikologis, pasien kadang-kadang merasa rendah diri, dimana 

segala aktivitas mulai terbatas dan  kadang membutuhkan bantuan orang lain, 

namun dari aspek  hubungan sosial, pasien merasa senang  karena anggota 

keluarga mendukung untuk menjalani perawatan di rumah sakit, memberikan 

motivasi pasien untuk segera sembuh. Aspek lingkungan dari 7 pasien 

diketahui bahwa 6 orang pada saat sehat hidupnya hanya dengan pasangan 

hidupnya, sedangkan anggota keluarga seperti anak telah  mandiri dan hidup 

tidak satu rumah dengan pasien, dengan adanya sakit CHF masalah perawatan 

di rumah menjadi persoalan tersendiri siapa yang akan merawat pasien. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dirumuskan masalah  

penelitian yaitu “Apakah ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan 

kualitas hidup pasien Congestive Heart Failure di RSUD Dr. Moewardi ?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional dengan kualitas hidup 

pasien Congestive Heart Failure di RSUD Dr. Moewardi. 

 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui tingkat kecerdasan emosional pasien Congestive Heart 

Failure di RSUD Dr. Moewardi  

b. Mengetahui kualitas hidup Congestive Heart Failure di RSUD Dr. 

Moewardi. 

c. Mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional dengan kualitas 

hidup pasien Congestive Heart Failure di RSUD Dr. Moewardi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dalam 

perawatan pasien CHF yang mengalami perubahan psikologis seperti 

peningkatan emosional dan mempengaruhi kualitas hidup pasien CHF. 

2. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

pengembangan ilmu  kesehatan dan sebagai pengalaman dalam penelitian 

ilmiah dan modal dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya berkaitan 

dengan kecerdasan emosional dan kualitas hidup pasien CHF. 
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3. Manfaat bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bukti ilmiah kepada 

masyarakat bahwa kecerdasan emosional pasien CHF dapat 

mempengaruhi kualias hidup dan diharapkan memberikan pengetahuan 

pada pasien dan keluarga untuk lebih menjaga emosi baik selama 

menderita CHF ataupun setelah sembuh dari sakit CHF. 

 

E. Keaslian penelitian 

1. Rahmadesi (2016),“Hubungan Kecerdasan Emosional Dengan Derajat 

Hipertensi di Desa Tanjungsari Kecamatan Pacitan”. Jenis penelitian 

adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian menggunakan penelitian 

deskriptif korelatif. Rancangan penelitian menggunakan cross sectional. 

Sampel sebanyak 50 orang dengan teknik proporsional random sampling. 

Pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner dan tensi meter. 

Analisis data menggunakan uji korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian 

adalah uji korelasi Rank Spearman hubungan kecerdasan emosional 

dengan derajat hipertensi di Desa Tanjungsari, Kecamatan Pacitan tahun 

2015 diperoleh nilai korelasi (rs) sebesar -0,330 dengan p-value=  

0,019,sehingga disimpulkan ada hubungan kecerdasan emosional dengan 

derajat hipertensi di Desa Tanjungsari, Kecamatan Pacitan tahun 2015, 

yaitu semakin tinggi kecerdasan emosional maka semakin rendah derajat 

hipertensinya. Persamaan dengan penelitian Rahmadesi, pada variabel 

bebas menggunakan kecerdasan emosional, rancangan penelitian 
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menggunakan cross sectional. Perbedaan terletak pada variabel terikat 

menggunakan kualitas hidup, jumlah sampel, teknik sampel  menggunakan  

purposive sampling analisis data  menggunakan uji Rank Spearman. 

2. Rey, et al. (2014), Exploring the Relationship Between Emotional 

Intelligence and Health Related Quality of Lifein Patients with Cancer. 

Penelitian dilakukan secara eksperimental dengan menggunakan desain 

penelitian cross-sectional study. Sampel yang digunakan 62 pasien kanker 

dengan tehnik incidental sampling. Pengukuran kecerdasan emosional 

menggunakan kuisioner MSCEIT (Mayer Salovey Caruso Rmotional 

Intelligence Test) versi 2.0 yang berfokus pada 4 domain, yaitu perceive 

emotion, using emotion, understanding emotion, dan managing emotion 

yang dibandingkan dengan kuisioner kualitas hidup SF-36 yang mencakup 

8 domain, yaitu fungsi fisik, peran psikis, peran emosi, nyeri, vitalitas, 

fungsi social, kesehatan mental, dan kesehatan umum. Analisis korelasi 

yang digunakan Pearson correlations. Hasil penelitian menunjukkan ada 

hubungan yang positif antara kecerdasan emosional dengan kualitas hidup 

pasien kanker dengan p= 0.001. Persamaan dengan penelitian Rey adalah 

pada variabel kecerdasan emosional dan kualitas hidup, rancangan 

penelitian menggunakan cross sectional. Perbedaan terletak pada tempat, 

waktu penelitian, subjek penelitian adalah pasien CHF, jumlah sampel, 

teknik sampel  menggunakan  purposive sampling, analisis data  

menggunakan uji Rank Spearman. 
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3. Sutanto (2015) Hubungan antara Kecerdasan Emosional dengan Kualitas 

Hidup Pasien Hipertensi tahap 2 di Poliklinik Jantung Rumah Sakit dr. 

Soepraoen Malang. Metode Penelitian merupakan penelitian observasional 

dengan pendekatan cross sectional. Responden penelitian adalah 31 orang 

pasien hipertensi tahap 2 dengan tehnik sampling purposive sampling. 

Analisa data dengan menggunakan analisis Product Moment Pearson. 

Hasil :Hasil penelitian hubungan kecerdasan emosional dengan kualitas 

hidup pada pasien hipertensi tahap 2 diperoleh nilai p=0,001 (p<0.05), dan 

nilai r =0.743, hal ini menunjukkan hubungan bernilai positif (+) dan 

kekuatan hubungan kuat yang signifikan dan berbanding lurus antara 

variabel kecerdasan emosional dengan kualitas hidup. Persamaan dengan 

penelitian Sutanto adalah pada variabel kecerdasan emosional dan kualitas 

hidup, rancangan penelitian menggunakan cross sectional teknik 

sampelmenggunakan  purposive sampling, jumlah sampel. Perbedaan 

terletak pada tempat, waktu penelitian, subjek penelitian adalah pasien 

CHF, jumlah sampel, teknik sampel  menggunakan purposive sampling, 

analisis data  menggunakan uji Rank Spearman. 

 


