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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gagal jantung kongestif atau congestive heart failure (CHF) 

merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia (PUSDATIN, 2013). 

Jumlah gagal jantung di Amerika Serikat kira-kira 5,7 juta orang dewasa 

dan 550.000 kasus baru didiagnosis setiap tahunnya diagnosis (Mozaffarian, 

et al., 2016). Gagal jantung berkontribusi terhadap 287.000 kematian per 

tahun. Sekitar setengah dari orang yang mengalami gagal jantung 

meninggal dalam waktu lima tahun setelah di diagnosis (Emory Health 

Care, 2018). 

Negara Indonesia menduduki peringkat keempat penderita gagal 

jantung kongestif terbanyak di Asia Tenggara setelah negara Filipina, 

Myanmar dan Laos (Lam,  2015) Prevalensi penyakit gagal jantung di 

Indonesia tahun 2013 sebesar 229.696 orang, sedangkan berdasarkan gejala 

yang di diagnosis oleh dokter yaitu sebesar 530.068 orang. Provinsi Jawa 

Tengah merupakan provinsi dengan jumlah terbanyak nomor 3 yaitu 

sebanyak 43.361 orang, setelah Jawa Timur dengan jumlah 54.826 orang 

dan Jawa Barat dengan jumlah 45.027 orang dari 33 provinsi yang ada di 

Indonesia (PUSDATIN, 2013). 

Gagal jantung kongestif disebabkan oleh kelainan otot jantung, 

aterosklerosis koroner, hipertensi sistemik atau pulmonal, peradangan, 

penyakit jantung lain seperti gangguan aliran darah, ketidakmampuan 
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jantung untuk mengisi darah atau pengosongan jantung abnormal (Brunner 

& Suddarth, 2013). Rampengan (2014) menyebutkan gagal jantung 

kongestif disebabkan oleh anemia, diet natrium, infeksi, gaya hidup, dan 

kelelahan fisik.  

Faktor risiko yang memicu terjadinya penyebab gagal jantung 

diantaranya adalah merokok, hipertensi, hiperlipidemia, obesitas, kurang 

aktivitas fisik, diabetes melilitus, dan stres emosi (Aspiani, 2015). Faktor 

psikologis dapat memicu peningkatan stres dan emosi negatif seperti 

depresi, marah, rasa permusuhan dan ansietas yang berdampak pada 

persepsi gejala, perilaku, kualitas hidup, dan penggunaan perawatan 

kesehatan yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan pasien (Kovach & 

Moons, 2014). Pudiarifanti dkk. (2015) mengatakan bahwa adanya 

pengaruh penyakit CHF terhadap emosi atau psikologis pasien. Hal ini 

sejalan dengan Schustach (2008) yang menyatakan adanya hubungan antara 

kepribadian yang selalu terlibat dengan aktivitas yang menimbulkan stres, 

dan perkembangan penyakit jantung.  

Kepribadian adalah ciri khas individu yang menunjukkan 

keseluruhan sikap mental, karakter, perilaku, kualitas, emosi yang unik bagi 

individu tersebut (Setyohadi, Soetoto, Arsana, Suryanto, & Abdullah, 

2012). Menurut Hans Eysenck tipe kepribadian terbagi menjadi 2 yaitu tipe 

kepribadian ektrovert dan introvert. Eysenck mengatakan bahwa 

kepribadian ektrovert dan introvert merupakan dua kepribadian yang 

berbeda (Alwisol, 2016). Tipe kepribadian ektrovert adalah individu dengan 
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ciri tidak berpendirian tetap, histeris, acuh, tidak teliti, cepat, tidak kaku, 

humoris, memperlihatkan hubungan interpesonal yang luas dan optimis 

(Hambali, 2013). Sedangkan tipe kepribadian introvert adalah individu 

dengan ciri mudah tersinggung, berburuk sangka, takut, cemas, dan depresi. 

Selain itu individu dengan tipe kepribadian introvert akan merasa sedih, 

sensitif, gugup, dan tidak percaya diri apabila mengalami suatu kejadian 

(Ghazali & Ghazali, 2016). 

Kepribadian seseorang dapat memberikan reaksi yang berbeda pada 

tiap orang dalam menyikapi suatu kejadian. Seseorang dengan tipe 

kepribadian introvert apabila mengalami suatu kejadian mereka akan 

bereaksi menarik diri, berburuk sangka, dan tidak mau bersosialisasi dalam 

menyikapi kejadian yang dapat mengakibatkan stres dan tertekan (Feist & 

Feist, 2010). Menurut Elvira dan Hadisukanto (2010) stres dapat memicu 

terjadinya pelepasan katekolamin (epinefrin dan norepinefrin) yang dapat 

menyebabkan peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, sehingga 

beban kerja jantung meningkat. 

Hasil studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan pada tanggal 26 

Januari 2017 di RSUD Dr. Moewardi Surakarta didapat data populasi pasien 

dengan kasus gagal jantung kongestif yaitu sebanyak 1089 pasien. Dalam 

wawancara yang dilakukan peneliti dengan empat pasien, didapatkan hasil 

bahwa dua pasien lebih senang tidak bercerita tentang penyakitnya, satu 

diantara dua pasien tersebut mengatakan lebih senang berada dirumah dari 

pada beraktivitas diluar rumah dan dua pasien lain mengatakan lebih senang 
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untuk menghilangkan beban pikirannya dengan cara berjalan-jalan atau 

berekreasi bersama keluarga. Melihat banyaknya pasien gagal jantung 

kongestif di RSUD Dr. Moewardi Surakarta peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian menenai tipe kerpibadian pasien gagal jantung 

kongestif.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan alasan pemilihan judul diatas, maka 

perumusan masalah adalah “Bagaimanakah gambaran tipe kepribadian 

pasien gagal jantung kongesif di poli jantung RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta?” 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran tipe kepribadian pasien gagal jantung kongesif di 

poli jantung RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik responden (jenis kelamin, umur, 

pekerjaan, tingkat pendidikan, dan lama diagnosa) pada pasien 

gagal jantung kongesif di poli jantung RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta. 

b. Mengetahui tipe kepribadian pasien gagal jantung kongesif di poli 

jantung RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
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D. Manfaat 

1. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tipe kepribadian 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penyakit gagal 

jantung kongesif. 

2. Bagi institusi pendidikan 

Sebagai sarana pendidikan dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa 

keperawatan khususnya dalam gambaran tipe kepribadian pasien gagal 

jantung kongesif. 

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 dari gambaran tipe kepribadian pasien 

Gagal Jantung Kongesif. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Yasinta Nurul Azizah (2016), meneliti tentang “Perbedaan Antara Tipe 

Kepribadian Ekstrovert dan Introvert dengan Tingkat Stres Pada 

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta". 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Hasil dari 

penelitian ini terdapat perbedaan yang bermakna antara tipe 



6 
 

 
 

kepribadian ekstrovert dan introvert dengan tingkat stres pada 

mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada 

variabel, sampel, metode dan tempat penelitian. Variabel penelitian 

diatas terdapat 2 variabel yaitu tipe kepribadian ekstrovert dan introvert, 

dan tingkat stres, sedangkan penelitian ini variabel tentang tipe 

kepribadian pasien gagal jantung kongestif. Sampel penelitian diatas 

yaitu mahasiswa, sedangkan penelitian ini sampel adalah pasien gagal 

jantung kongestif. Metode penelitian yang digunakan diatas yaitu 

observasional analitik dengan pendekatan cross sectional sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif survey. Tempat 

penelitian diatas di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, sedangkan tempat penelitian ini di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta. 

2. Xuemei Li, et al (2016), meneliti tentang “Pengaruh Tipe Kepribadian 

Distressed terhadap Kepatuhan Pengobatan yang Buruk pada Pasien 

Diabetes Mellitus tipe 2 di Cina” Penelitian ini menggunakan 

rancangan penelitian cross sectional. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik random sampling, dengan total populasi 330 

orang. Hasil penelitian menyatakan bahwa adanya pengaruh tipe 

kepribadian D terhadap kepatuhan pengobatan yang buruk. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada 

rancangan penelitian, sampel dan teknik pengambilan sampel. Pada 
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penelitian diatas menggunakan rancangan penelitian cross sectional, 

sampel penelitian diatas pasien diabetes mellitus tipe 2 dan teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling. 

Sedangkan peneliti menggunakan rancangan deskriptif, sampel pada 

penelitian ini pasien gagal jantung kongestif dan teknik pengambilan 

sampel menggunakan teknik purposive sampling. 

 


