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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Gagal jantung (Heart Failure) merupakan sindrome yang 

kompleks di mana jantung tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh 

untuk proses metabolisme jaringan dan organ (Brown et al., 2015). 

Penyebab umum gagal jantung adalah adanya kerusakan atau massa otot 

jantung yang menurun  karena iskemia akut ataupun kronik, peningkatan 

resistensi vaskuler karena hipertensi atau takiaritmia (Brunner at al., 

2010).  

Gagal jantung merupakan salah satu masalah kesehatan yang angka 

kejadiannya cukup tinggi di dunia. Mortalitas dan morbiditas yang 

disebabkan oleh penyakit gagal jantung setiap tahunnya semakin 

meningkat dengan prevalensi sekitar 23 juta orang di seluruh dunia 

(Spoletini & Lainscak, 2017). Data World Health Organisation (WHO) 

pada tahun 2013 didapatkan sebanyak 17,5 juta orang di dunia meninggal 

akibat penyakit kardiovaskuler, yaitu sekitar 31% jumlah di dunia. 

Kejadian gagal jantung di Amerika Serikat kurang lebih sebesar 550.000 

kasus pertahun. Di negara berkembang angka kejadian gagal jantung lebih 

tinggi dengan jumlah kasus sekitar 400.000 sampai 700.000 per tahun 

(WHO, 2016).  American Heart Association (AHA) pada tahun 2013 

sebanyak 17,3 juta kematian didunia diakibatkan oleh penyakit 

kardiovaskuler. Data dari AHA di Amerika Serikat (AS) lebih dari 
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375.000 orang pertahun meninggal dunia akibat penyakit gagal jantung. 

Angka kejadian gagal jantung pada tahun 2010 sebesar 6,6 juta orang dan 

akan diperkirakan akan meningkat sebesar 3,3 (2,3%)  juta orang pada 

tahun 2030  (AHA, 2017). Data prevalensi penyakit gagal jantung di 

Indonesia menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementrian 

Kesehatan Indonesia pada tahun 2013, sebanyak 0,13% dari jumlah 

penduduk atau diperkiran sekitar 229.696 orang mengalami penyakit gagal 

jantung. Jumlah penduduk yang mengalami gejala penyakit jantung 

sebanyak 0,23% dari jumlah penduduk atau diperkiran sekitar 530.068 

orang. Di Jawa Tengah kejadian penyakit gagal jantung pada tahun 2013 

diperkirakan sebesar 0,18 % atau sekitar 43.361 orang dan menduduki 

peringkat ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Barat (Badan Penelitian 

Dan Pengembangan Kesehatan Kementrian Kesehatan RI, 2013). 

Faktor pemicu meningkatnya jumlah penderita gagal jantung 

dikaitkan dengan gaya hidup seperti kurang aktivitas, merokok, dan 

minum-minuman beralkohol. Tanda dan gejala yang dapat ditemukan pada 

pasien gagal jantung anatara lain pembengkakan pada kaki, asites, nadi 

tidak teratur, perubahan output urin, kulit dingin dan pucat, sesak nafas, 

intoleransi aktivitas, kelemahan, nyeri dada, suara nafas tambahan (Lewis 

at al., 2017). 

Gejala klinis gagal jantung dapat muncul sewaktu-waktu pada 

penderita, sehingga pasien akan mengalami penurunan kondisi dan 

membutuhkan perawatan di rumah sakit. Kondisi tersebut dapat 
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menyebabkan penurunan kualitas hidup pasien gagal jantung (Mesquita., 

at al., 2017). Gangguan fungsional dan struktural jantung yang terjadi pada 

gagal jantung dapat mengakibatkan penurunan kemampuan fisik, sosial, 

mental, dan bahkan menggangu peran pasien. Kelelahan yang dialami oleh 

penderita gagal jantung akan menggangu aktivitas pasien dan bila terjadi 

terus menerus sepanjang hidupnya akan mengakibatkan depresi dan 

berdampak pada penurunan kualitas hidup (Tatukude at al., 2016).  

Gejala klinis yang akan terjadi terus menerus pada penderita gagal 

jantung sangat sulit untuk dicegah. Upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi timbulnya gejala klinis yang timbul pada penderita gagal 

jantung yaitu dengan self management (Jonkman at al., 2016). Penderita 

gagal jantung penting sekali melakukan manajemen diri karena penderita 

tidak selamanya akan berada di rumah sakit. Kurangnya pemahaman 

penderita gagal jantung terhadap menenjemen diri dapat berdampak 

terhadap memburuknya kondisi penderita, oleh sebab itu untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang hal tersebut membutuhkan edukasi 

gagal jantung (Malone & Anderson, 2016). Dalam penelitian yang 

dilakukan Seraji et al (2013) pasien gagal jantung yang diberikan edukasi 

gagal jantung akan melatih dirinya untuk meningkatkan kesadaran, 

meningkatkan sikap dan praktik mengenai perilaku perawatan diri.  

Manfaat lain dari edukasi untuk pasien gagal jantung yaitu untuk 

meningkatkan kualitas hidup, mampu melakukan perawatan mandiri, 

mengurangi depresi, mengurangi rehospitalisasi, meningkatkan kepatuhan 
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dalam minum obat, dan mendeteksi gejala awal penurunan kondisi 

(Navidian et al., 2017).  Pasien gagal jantung yang peduli dan aktif 

mengikuti edukasi atau terapi pendidikan memiliki lebih banyak 

kepercayaan diri dalam mengelola penyakit yang dideritanya (Garbacz et 

al., 2015).  

Dalam studi yang dilakukan oleh Sneed et al yang dikutip oleh 

Stromberg (2005) menunjukkan bahwa pasien gagal yang jantung yang 

berpendidikan, 39% menyatakan bahwa mereka tahu tentang gagal jantung 

dan 55% menyatakan bahwa mereka hanya tahu sedikiti tentang gagal 

jantung. Tampaknya pasien gagal jantung yang memiliki pendidikan pun 

tidak mengetahui tentang penyakit gagal jantung. Menurut Ni et al yang di 

kutip oleh Stromberg (2005) menunjukkan pengetahuan tentang cara 

mengidentifikasi gejala gagal jantung dan pengetahuan perawatan diri 

masih rendah dan ditemukan bahwa 40% dari pasien tidak mengerti 

pentingnya menimbang berat badan setiap hari dan sepertiga dari pasien 

masih peracaya mereka harus minum banyak cairan. Menurut Gheorghiade 

et al (2013) di Amerika Serikat prevalensi gagal jantung sebanyak 5,8 juta 

dan dikaitkan dengan morbiditas, mortalitas, dan pengeluaran perawatan 

kesehatan. Hampir 1 juta rawat inap untuk gagal jantung disetiap tahun. 

Terhitung di rumah sakit lebih dari 6,5 juta per hari dan diperirakan 

sebanyak $ 37,2 miliar yang dihabiskan setiap tahun untuk pasien HF di 

Amerika Serikat. Angka rehozpitalisasi pasien gagal jantung terus 

meningkat mendekati 30% dalam 60 hingga 90 hari setelah dipulangkan 
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meskipun beberapa kemajuan telah dibuat untuk mengurangi angka 

tersebut. Ketidakefektifan penderita gagal jantung dalam mengenal 

penyakit dan perawatan mandiri menjadi salah satu faktor meningkatnya 

angka perawatan kembali (Desai & Stevenson, 2012). Faktor yang 

mempengaruhi perawatan ulang kembali disebabkan karena kurangnya 

pemahaman saat discharge planning, perawatan diri, perawatan, dan obat-

obatan pasien gagal jantung. 

Edukasi diberikan untuk memberikan pengetahuan dan support 

pada pasien. Edukasi gagal jantung akan diberikan oleh tim multidisiplin 

ilmu dan diberikan secara terus menerus dan berkelanjutan. Edukasi 

kesehatan yang dapat diberikan pada pasien gagal jantung yaitu seperti 

edukasi mengenai diet rendah lemak, makanan tinggi serat, kalori yang 

seimbang, menjaga berat badan secara optimal, mengurangi stress, 

program olahraga yang teratur. Pasien dengan gagal jantung sulit untuk 

dapat disembuhkan namun dengan edukasi pasien gagal jantung akan 

mudah menekan gejala yang muncul. Media dalam pemberian edukasi bisa 

dengan ceramah, booklet, leaflet, poster, dan aplikasi (White et al., 2013) 

dan (Boyde & Peters, 2014).  

Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 

15 Oktober 2018 berdasarkan data rekam medis RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta (2018) pada tahun 2017 jumlah pasien gagal jantung sebanyak 

644 orang. Sedangkan jumlah pasien gagal jantung yang menajalani rawat 

inap pada tahun 2018 dari bulan Januari-Oktober sebanyak 334 orang. 
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Hasil wawancara dari 5 penderita gagal jantung mengatakan bahwa 

edukasi atau informasi tentang gagal jantung belum didapatkan secara 

baik. Penderita gagal jantung dan keluarga paling banyak hanya 

mendapatkan edukasi tentang pembatasan asupan garam, konsumsi air 

minum dan obat-obatan yang dikonsumsi. Penderita gagal jantung 

mengatakan perawat dan tim medis lainnya hanya datang untuk memriksa 

dan memberikan obat. Pengetahuan tentang penyakit dan perawatan diri 

sangat minim dibuktikan saat wawancara pada pasien dan anggota 

keluarga saat dirumah masih banyak yang belum mengerti tentang 

perawatan diri dan pengethuan tentang penyakit. Dari 5 penderita gagal 

jantung hanya 2 penderita yang sudah pernah mendapatkan edukasi gagal 

jantung dengan menggunakan media edukasi berupa leaflet dan adanya 

sesi tanya jawab mengenai masalah yang dirasakan penderita gagal 

jantung.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui 

“Gambaran pelaksanaan edukasi pada pasien gagal jantung yang menjalani 

rawat inap di RSUD Dr. Moewardi Surakarta”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana “Gambaran Penatalaksanaan 

Edukasi Pada Pasien Gagal Jantung Yang Menjalani Rawat Inap Di RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta” ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan edukasi pada pasien gagal 

jantung yang mengalami rawat inap di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui karakteristik pasien gagal jantung di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. 

b. Untuk mengetahui gambaran materi yang edukasi yang diberikan 

pada pasien gagal jantung di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

c. Untuk mengetahui gambaran media yang digunakan dalam 

memberikan edukasi pada pasien gagal jantung di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. 

d. Untuk mengetahui gambaran teknik pemberian materi edukasi pada 

pasien gagal jantung di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

e. Untuk mengetahui gambaran frekuensi pelaksanaan edukasi pada 

pasien gagal jantung di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1. Bagi Pelayanan Kesehatan 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan penilaian dan evaluasi 

mengenai edukasi yang telah diberikan pada pasien gagal jantung serta 

dapat digunakan sebagai tambahan ilmu dan pembelajaran mengenai 

gambaran pelaksanaan edukasi pada pasien gagal jantung yang 

menjalani rawat inap.  

2. Pengembangan Ilmu Keperawatan 

Penelitian ini diharapkan dapat  memberikan masukan ilmiah 

dan referensi bagi ilmu keperawatan serta untuk mengembangkan dan 

meningkatkan pengembangan praktik keperawatan yang kemudian 

dapat diaplikasikan dalam tindakan keperawatan yang professional 

mengenai gambaran penatalaksanaan edukasi pada pasien gagal 

jantung yang menjalani rawat inap.  

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau sumber untuk 

penelitian yang lebih lanjut mengenai penatalaksanaan edukasi pada 

pasien gagal jantung yang menjalani rawat inap. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitan yang pertama dilaku kan oleh Putri et al (2016) dalam jurnal 

penelitiannya yang berjudul “Gambaran Penangkapan Edukasi Yang 

Diberikan Kepada Pasien Hipertensi Di Ruang Konsultasi Puskesmas 
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Jatinangor” hasil dari penelitian ini menunjukkan edukasi penenggakan 

diagnosis hipertensi dan edukasi tentang modifikasi gaya hidup berupa 

menjaga asupan garam merupakan edukasi yang paling banyak 

ditangkap oleh pasien hipertensi, berturut-turut (79%) dan (34%). 

Lebih dari (90%) pasien merasa tidak mendapatkan edukasi tentang 

farmakologi dan modifikasi gaya hidup lain. Perbedaan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti adalah tempat, judul, metode, variabel, 

dan banyaknya sampel yang akan diambil. Persmaan penelitian yang 

akan dilakukan adalah pada variabel bebas yaitu mengenai edukasi. 

2. Penelitian kedua yaitu dilakukan oleh Vaillant-Roussel et al (2014) 

dengan judul “Patient Education In Chronic Heart Failure In Primary 

Care (ETIC) And Its Impact On Patient Quality Of Life : Design Of A 

Cluster Randomised Trial”. Metode penelitian dengan uji coba kontrol 

acak dengan kelompok yang di kelompokkan lebih dari 4 wilayah 

Auvergne di Prancis yang membandingkan kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol. Hasil dari penelitian menunjukkan pada kelompok 

intervensi lebih kompeten dan nilai kualitas hidup lebih baik dibanding 

kelompok kontrol. Perbedaan dari penelitian ini adalah variabel, 

tempat pelaksanaan, metode, dan jumlah dari responden. Persamaan 

penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada variabel. 

3. Penelitian ketiga yaitu dilakukan oleh Seraji et al (2013) dengan judul 

“The Effect Of Education Self-Care Behaviors To Patients With Heart 

Failure In Hospitals Oof Zahedan”. Metode yang digunakan pada 
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penelitian ini yaitu dengan desain eksperiman semu eksperimental 

dengan kelompok kontrol, dan dilakukan di CCU dan di ruangan pasca 

CCU di rumah sakit Zahedan University of Medical Sciences pada 

tahun 2012. Terdapat 140 pasien rawat inap di kelompokkan menjadi 

dua yaitu kelompok kasus 70 orang dan kelompok kontrol 70 orang. 

Kelompok kasus mendapatkan paket pendidikan yaitu pamflet, CD 

pendidikan, dan rekaman pendidikan untuk digunakan pada ponsel. 

Setelah diberikan satu bulan kemuadian diberikan posttest. Hasil dari 

penelitian ini adalah setelah diberikan pendidikan kesehatan 

menunjukkan  bahwa perilaku perawatan diri pada pasien dengan gagal 

jantung dipengaruhi oleh kesadaran, dan praktik mereka meningkat 

dengan meningkatkan pengetahuan mereka. Perbedaan dari penelitian 

ini adalah variabel bebas, tempat penelitian, waktu penelitan, metode 

penelitian, dan jumlah dari responden. Persamaan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu terletak pada variabel yang akan diteliti. 

  


