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GAMBARAN AKTIVITAS FISIK REHABILITASI JANTUNG FASE IV  

PADA PASIEN Congestive Heart Failure 
 

Abstrak  
 

CHF atau Congestive Heart Failure merupakan salah satu penyakit jantung yang terus 

meningkat prevelensinya setiap tahun, berkisar antara 5-10% per tahun resiko kematian akibat 

penyakit CHF ringan dan sekitar 30-40% mengalami peningkatan pada penyakit CHF berat. 

Program rehabilitasi jantung adalah program intervensi yang terordinasi, multidisiplin yang 

digunakan untuk penderita penyakit kardiovaskular dalam meningkatkan fungsi fisik, 

psikologis dan sosial, sekaligus menstabilkan, memperlambat, bahkan menghentikan proses 

aterosklerosis. Tujuan dari penelitian ini untuk Untuk mengetahui gambaran aktivitas fisik 

pada penderita Congestive Heart Failure secara umum tentang rehabilitasi jantung fase IV. 

Desain penelitian menggunakan metode cross sectional dengan melakukan observasi atau 

pengukuran variabel. Pengambilan sampel dengan cara teknik purposive sampling, sejumlah 

34 responden. Hasil analisis univariat didapatkan bahwa pasien CHF di Rumah Sakit 

Moewardi menunjukan pasien CHF yang menjadi responden dengan usia minimal 26 tahun 

dan maksimal berusia 88 tahun. Rata-rata responden memiliki berat badan 67,91 kg dengan 

berat badan minimal 47 kg dan berat badan maksimal 87 kg. Jenis kelamin pasien sebagian 

besar adalah perempuan. Responden dengan kebiasaan merokok rata-rata responden tidak 

merokok sebesar 76%. Sebagian besar pasien yang menjadi responden adalah pasien CHF 

dengan interpretasi IPAQ ringan  dan sedang. Kesimpulan penelitian ini adalah tingkat 

aktifitas fisik fase IV menunjukan sebagian besar pasien yang menjadi responden adalah 

pasien dengan tingkat aktifitas dengan kategori berjalan, berikutnya ada yang melakukan 

olahraga sedang  dan untuk yang melakukan olah raga berat tidak ada pasien yang melakukan. 
 

Kata Kunci: Congestive Heart Failure, Aktivitas Fisik, Rehabilitasi Jantung Fase IV 

 
Abstract 

 

CHF or Congestive Heart Failure is one heart disease that continues to increase its prevalence 

every year, ranging from 5-10% per year the risk of death from mild CHF disease and around 

30-40% experience an increase in severe CHF disease. The heart rehabilitation program is a 

coordinated, multidisciplinary intervention program that is used for patients with 

cardiovascular disease to improve physical, psychological and social functions, while 

stabilizing, slowing down, and even stopping the process of atherosclerosis. The purpose of 

this study was to determine the description of physical activity in Congestive Heart Failure 

patients in general regarding phase IV cardiac rehabilitation. The research design uses a cross 

sectional method by making observations or measuring variables. Sampling by means of 

purposive sampling technique, a number of 34 respondents. The results of univariate analysis 

showed that CHF patients at Moewardi Hospital showed CHF patients who were respondents 

with a minimum age of 26 years and a maximum of 88 years old. The average respondent 

weighs 67.91 kg with a minimum body weight of 47 kg and a maximum weight of 87 kg. The 

sex of patients is mostly women. Respondents with smoking habits on average respondents 

did not smoke by 76%. Most of the patients who were respondents were CHF patients with 

mild and moderate IPAQ interpretations. The conclusion of this study is that the level of 

physical activity phase IV shows that the majority of patients who were respondents were 

patients with a level of activity with walking categories, then there were those who were 

doing moderate exercise and those who did heavy exercise no patients did. 

 
Keywords: Congestive Heart Failure, Physical Activity, Cardiac Rehabilitation Phase IV. 
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1. PENDAHULUAN 

Penyakit kardiovaskuler setiap tahunnya menjadi penyebab kematian nomer 1 di dunia. 

Menurut data WHO (World Health Organization ) pada tahun 2014 diperkirakan lebih 

dari 17,5 juta orang meninggal dunia karena serangan jantung pada tahun 2012 dan 

diperkirakan tahun 2030 lebih dari 23,3 juta orang yang meninggal . CHF atau Congestive 

Heart Failure merupakan salah satu penyakit jantung yang terus meningkat prevelensinya 

setiap tahun, berkisar antara 5-10% per tahun resiko kematian akibat penyakit CHF ringan 

dan sekitar 30-40% mengalami peningkatan pada penyakit CHF berat. 

 Menurut data American Health Association (2012), prevelensi penyakit CHF pada 

tahun 2010 di Amerika sekitar 6,6 juta jiwa. Benua Asia sendiri menempati penyebab 

kematian tertingi akibat penyakit jantung sekitar 712.000 orang, sedangkan Asia tenggara 

sendiri angka kematian akibat jantung tertinggi terdapat pada negara Philipina, sedangkan 

Indonesia sendiri menempati urutan ke dua dengan jumlah 229.696. 

 Di negara Indonesia penyakit jantung menempati nomer 1 penyebab kematian dan 

memiliki angka yang cukup tinggi berdasarkan data yang dilakukan oleh kemenkes 

(2014) prevelensi penyakit gagal jantung sendiri diperkirakan sekitar 229.696 atau 

sebesar 0,13% dan sekitar 0,3 atau 530.068 orang dengan gejala atau diagnosis tersebut 

oleh dokter pada tahun 2013. Berdasarkan diagnosis atau gejala, estimasi jumlah 

penderita penyakit gagal jantung terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat sebanyak 

96.487 orang (0,3%), sedangkan jumlah penderita paling sedikit ditemukan di Provinsi 

Kep. Bangka Belitung, yaitu sebanyak 945 orang (0,1%). Untuk Jawa Tengah sendiri 

jumlah penderita gagal jantung sebanyak 72.268 orang. 

Biasanya penderita CHF mengeluh adanya keterbatasan dalam melakukan aktifitas 

fisik sehingga penderita CHF takut untuk melakukan aktifitas yang pada akhirnya 

memperberat kondisinya (Karyono, 2009). Pasien CHF sering mengalami kekambuhan 

dan kembali dirawat di rumah sakit, hal ini disebabkan karena pasien tidak mampu 

melaksanakan terapi pengobatan dengan tepat, melanggar pembatasan diet, kurangnya 

kepatuhan tindak lanjut medis, berlebihan dalam melakukan aktivitas fisik dan gejala 

kekambuhan yang tidak dapat di kenali (Smeltzer & Bare, 2010).  

Pada pasien CHF (Congestive Heart Failure) untuk menurunkan prevelensi dan 

menekan tinginya rehospitalis salah satunya dengan merubah gaya hidup dan melakukan 

aktivitas fisik (rehabilitasi) yaitu dengan mobilisasi (Arovah, 2010). Menurut American 

Heart Assosiation (2012) bahwa hampir 50% dari angka kejadian rehospitalis terjadi dari 

total gagal jantung kongestif yang menjalani hospitalisasi sebelumnya yaitu sebanyak 
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1.094.000 pasien. Program rehabilitasi jantung merupakan penatalaksanaan medis yang 

dianjurkan setelah penyakit jantung kondisi akut teratasi dan status hemodinamik stabil. 

Menurut Roveny (2017) program rehabilitasi jantung didalamnya terdiri dari proses 

edukasi, latihan, modifikasi faktor resiko dan menjadi konseling. Program ini ditujukan 

untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, masalah psikologis pasien akan berkurang, 

fungsi jantung bisa optimal (Arovah, 2012) 

Kepatuhan pasien dalam melaksanakan program rehabilitasi jantung masih 

tergolong rendah (Craciun, 2009). Diperkirakan sebanyak 24-50% pasien menarik diri 

dari program rehabilitasi jantung dan hanya 39% pasien yang patuh terhadap latihan 

aktivitas fisik yang telah direkomendasikan (Van der Wal, 2006). Ketidakpatuhan pasien 

dapat berakibat buruk pada penyakit, kematian, dan meningkatkan biaya pengobatan 

(Jimmy & Jose, 2011). Lee (2013) mengidentifikasi beberapa alasan utama pasien tidak 

melaksanakan program rehabilitasi jantung yaitu hambatan fisik (kurangnya transportasi 

dan jarak yang terlalu jauh dari pusat rehabilitasi jantung, dan biaya rehabilitasi yang 

tinggi), hambatan personal (malu berpartisipasi, rendahnya pengetahuan mengenai tujuan 

program) dan kurangnya rekomendasi dari tim kesehatan. 

Menurut Wartini (2011) dalam penelitiannya mengenai kepatuhan pasien dalam 

melaksanakan program rehabilitasi jantung di RS Sangrah Bali menjelaskan bahwa 

ketidakpatuhan pasien relatif tinggi yaitu 58%. Hal ini disebabkan karena pasien belum 

memahami tentang tahapan aktivitas yang seharusnya dilakukan penderita CHF sangat 

memerlukan program rehabilitatif yang komprehensif untuk mengembalikan kemampuan 

fisik paska serangan serta mencegah terjadinya serangan ulang. Latihan fisik pada 

penderita CHF 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 CHF (Arovah, 2010). 

Secara umum program rehabilitasi dibagi menjadi beberapa fase, menurut Lubis 

(2010) ada 4 fase yang dilakukan dalam program rehabilitasi jantung, fase 1 merupakan 

fase yang dilakukan selama pasien masih dirawat di rumah sakit, fase 2 merupakan 

program yang diberikan setelah pasien keluar dari rumah sakit yang dilakukan selama 

beberapa minggu, sedangkan fase 3 dan 4 merupakan fase pemeliharaan untuk mencapai 

kondisi yang optimal. 

 Pada fase IV sendiri merupakan fase yang tidak memerlukan pengawasan tim 

rehabilitasi. Tujuan dari fase tersebut adalah mencapai kondisi pasien secara optimal. 

Pada fase IV ini berfokus untuk menjaga gaya hidup agar tetap sehat, menghindari dari 
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menurunnya target yang telah dicapai seperti tingkat kesegaran fisik terjaga, berat badan 

bisa dipertahankan dan tidak melakukan lagi kebiasaan merokok (lubis, 2009). Program 

latihan pada fase ini pada dasarnya dengan orang normal sama hanya terdapat penekanan 

pada latihan jenis aerobik. Frekuensi latihan sebaiknya dilakukan dalam seminggu  sekitar 

3 sampai 4 kali. Untuk durasi latihan dimulai dari 10 menit kemudian dapat ditingkatkan 

secara bertahap sampai dengan 60 menit. (arovah, 2010) 

Fase IV merupakan fase dimana pasien lepas atau tidak dilakukan pengawasan 

yang intensiv. Hal ini mempunyai resiko yang berhubungan tingkat kepatuhan pasien 

untuk melakukan rehabilitasi. Pasien yang sudah dilakukan rehabilitasi jantung pada 

perubahan pola hidup seperti merokok masih ditemukan sekitar 41,8 % belum bisa 

berhenti untuk melakukan kebiasaan tidak merokok, untuk program diiet yang dilakukan 

pasien masih ditemukan pasien yang masih belum bisa mengontrol kebiasan untuk tidak 

mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak lemak yaitu sekitar 49,1% , untuk 

pengontrolan berat badan juga masih belum optimal dilakuakan untuk IMT (indeks massa 

tubuh) lebih dari normal, sedangkan untuk aktivitas fisik pasien rehabilitasi jantung masih 

tergolong sangat rendah sekitar 78,2% tidak melakukan olahraga dirumah secara rutin. 

(handayani, 2015). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan 6 orang yang mengikuti 

program rehabilitasi jantung setelah 4 bulan dari RS moewardi diperoleh bahwa 4 

diantaranya sebagian besar tidak rutin melakukan olahraga selama 1 minggu minimal 

sekali. Berdasarkan kondisi fenomana diatas program rehabiliatasi untuk aktivitas fisik 

pada pasien Congestive Heart Failure sangatlah penting, oleh karena itu peneliti tertatik 

untuk melakukan penelitian dengan tema “gambaran aktivitas fisik rehabilitasi jantung 

fase IV pada pasien Congestive Heart Failure” 

Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui gambaran aktivitas fisik pada 

penderita Congestive Heart Failure secara umum tentang rehabilitasi jantung fase IV. 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode desain cross sectional dengan melakukan observasi 

atau pengukuran variabel. Penelitian ini dilakukan di Solo Raya dalam rentang waktu bulan 

September sampai Oktober 2018. Pengambilan sample pada penelitian ini dengan 

menggunakan teknik purposive sampling sejumlah 34 responden. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berikut ini adalah data dari gambaran umum karakteristik responden dijelaskan 

menggunakan distribusi frekuensi dengan ukuran prosentase. Hasil penelitian karakteristik 

responden adalah sebagai berikut : 

3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Berikut akan disajikan karakteristik responden berdasarkan usia pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Karakteristik 

Responden 
Mean Min Max SD 

Usia 60,41 26 88 14,496 

Sumber : Data diolah 

Dari tabel di atas menunjukan sebagian besar pasien CHF yang menjadi responden rata-

rata memiliki usia  60,41  tahun  dengan usia minimal 26 tahun, usia tengahnya 60 

tahun dan usia maksimal 88 tahun. 

3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Berat Badan 

 Berikut akan disajikan karakteristik responden berdasarkan berat badan pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Berat Badan 

Karakteristik 

Responden 
Mean Min Max SD 

   Berat badan 67,91 47 87 12,251 

Sumber : Data diolah 

Dari tabel di atas menunjukan sebagian besar pasien CHF yang menjadi responden rata-

rata memiliki berat badan 67,91 kg dengan berat badan minimal 47 kg dan berat 

badan maksimal 87 kg. 

3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin disajikan pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frequency Percent 

  Laki-laki 16 47,1 

  Perempuan 18 52,9 

  Total 34 100 

Sumber : Data diolah 

Hasil tabel di atas menunjukan sebagian besar pasien CHF yang menjadi 
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responden adalah pasien dengan jenis kelamin Perempuan sebesar 52,9%. 

3.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Kebiasaan Merokok 

Responden dalam penelitian ini berdasarkan kebiasaan mereka merokok 

disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Merokok Frequency MinPercent 

  Merokok 8 24 

  Tidak merokok 26 76 

  Total 34 100 

Sumber : Data diolah 

Hasil tabel di atas menunjukan sebagian besar pasien CHF yang menjadi 

responden adalah pasien yang tidak merokok yaitu sebanyak 76%. 

3.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Aktifitas Fisik 

Responden dalam penelitian ini berdasarkan aktifitas fisik disajikan pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Aktifitas Fisik 

Aktifitas fisik Frequency Percent 

  Berjalan 30 88,2 

  Bersepeda,beban ringan, berolahraga 4 11,8 

  Berkebun, aerobik, beban berat 0 0 

  Total 34 100 

Sumber : Data diolah 

Hasil tabel di atas menunjukan sebagian besar pasien CHF yang menjadi 

responden adalah pasien dengan aktifitas fisik berjalan sebesar 88,2%. 

3.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Interpretasi IPAQ 

Responden dalam penelitian ini berdasarkan interpretasi IPAQ disajikan pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Interpretasi IPAQ pada rehabilitasi 

jantung fase IV 

Interpretasi 

IPAQ 

Frequency Percent 

  Ringan 32 94,1 

  Sedang 2 5,9 

  Berat 0 0 

 Total 34 100 

Sumber : Data diolah 

Hasil tabel di atas menunjukan sebagian besar pasien CHF yang menjadi 

responden adalah pasien dengan interpretasi IPAQ aktifitas ringan sebesar 94,1%. 
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Hasil penelitian ini diketahui usia maksimal responden yang menjadi responden 

dalam penelitian ini adalah usia 88 tahun. Usia yang bisa dibilang usia tua yang berarti usia 

semakin menua tingkat aktifitasnya semakin berkurang atau menurun. Hal ini sama dengan 

hasil penelitian dari Tety (2008), yang menemukan bahwa usia 60-70 tahun mempunyai 

aktifitas yang tergolong tinggi sedangkan umur >70 tahun cenderung rendah. Hasil penelitian 

Triarso (2017) menunjukkan bahwa Hasil penelitian karakteritik responden berdasarkan 

tingkat aktifitas fisik menunjukan sebagian besar pasien yang menjadi responden adalah 

pasien dengan dengan tingkat aktifitas dengan kategori low yaitu sebesar 59,7%, moderat 

sebesar 33,3%, high sebesar 5,6%, dan non clasification sebesar 1,4%. Sebgaian besar 

responden tingkat aktifitas dengan kategori low karena mayoritas responden memiliki usia 

rata-rata 58,6 tahun yang artinya akan memasuki usia lanjut. Penelitian tersebut didukung 

oleh Rochfika, Basri, & Sutriani (2015) menjelaskan bahwa kemampuan mobilisasi yang 

kurang pada pasien gagal jantung, hal tersebut dipengaruhi oleh usia responden yang sudah 

tidak produktif sehingga fungsi tubuh mulai menurun dalam melakukan aktivitas sangat 

lemah dan ditambah lagi jika responden sering merasakan sesak napas. 

4.  PENUTUP  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan untuk mengetahui dan 

membuktikan mengenai : 

1) Deskripsi karakteristik responden pasien CHF di Rumah Sakit Moewardi menunjukan 

pasien CHF yang menjadi responden dengan usia minimal 26 tahun dan maksimal berusia 

88 tahun. Rata-rata responden memiliki berat badan 67,91 kg dengan berat badan minimal 

47 kg dan berat badan maksimal 87 kg. Jenis kelamin pasien sebagian besar adalah 

perempuan. Sebagian besar pasien yang menjadi responden adalah pasien CHF dengan 

interpretasi IPAQ ringan  dan sedang. 

2) Tingkat aktifitas fisik menunjukan sebagian besar pasien yang menjadi responden adalah 

pasien dengan dengan tingkat aktifitas dengan kategori berjalan, berikutnya ada yang 

melakukan olah raga sedang  dan untuk yang melakukan olah raga berat tidak ada pasien 

yang melakukan.Berdasarkan simpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan beberapa 

saran, yaitu sebagai berikut: 

Saran pada penelitian ini adalah Saran pada penelitian ini adalah : 

1) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas 

fisik untuk mengurangi kemungkinan adanya pengulangan serangan penyakit CHF. 
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2) Peneliti selanjutnya bisa menjadikan penelitian ini sebagai dasar untuk menyusun 

penelitian yang lebih baik dengan menambahkan faktor-faktor yang berhubungan dengan 

aktifitas fisik pasien CHF. 
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