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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Gagal jantung (Heart Failure) merupakan keadaan dimana jantung tidak 

mampu memompa darah untuk mencukupi kebutuhan jaringan melakukan 

metabolisme dengan kata lain, diperlukan peningkatan tekanan yang abnormal 

pada jantung untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan (Harrison & 

Saputra, 2013). Gagal jantung dikenal dengan berbagai istilah diantaranya ada 

gagal jantung kanan, kiri, kombinasi dan kongestife. Gagal jantung kiri 

ditandai dengan terdapat bendungan pada paru, hipotensi dan vasokonstriksi 

perifer yang mengakibatkan penurunan perfusi jaringan. Gagal jantung kanan 

ditandai dengan adanya edema perifer, asites dan peningkatan tekanan vena 

jugularis. Sedangkan gagal jantung kongestif adalah gabungan dari kedua 

gambaran tersebut (McPhee & Ganong, 2010).  

 Data di dunia menurut World Health Organization (WHO, 2016) sebanyak 

17,5 juta orang meninggal akibat gangguan kardiovaskular. Lebih dari 75% 

penderita kardiovaskular berada di negara-negara yang berpenghasilan rendah 

hingga menengah, dan 80% disebabkan karena serangan jantung dan stroke. 

Prevalensi penyakit jantung di Amerika serikat pada tahun 2012 adalah 136 per 

100.000 orang, di negara Eropa, seperti Italia terdapat 106 per 100.000 orang, 

Perancis sebanyak 86 per 100.000. dan di Asia sebanyak 300 per 100.000 

orang, Jepang 82 per 100.000. Data lain ditemukan Sekitar 4,7 juta orang 
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menderita gagal jantung di Amerika (1,5-2% dari total populasi), dengan angka 

kejadian 550.000 kasus per-tahun (Irnizarifka, 2011). Data dari Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementrian Kesehatan Indonesia pada tahun 

2018, prevalensi penyakit gagal jantung di Indonesia berdasarkan diagnosis 

dokter diperkirakan  sebesar 1,5% atau diperkirakan sekitar 29.550 orang. 

Paling banyak terdapat di provinsi kaltara yaitu 29.340 orang atau sekitar 2,2% 

sedangkan yang paling sedikit penderitanya adalah pada provinsi Maluku Utara 

yaitu sebanyak 144 orang atau sekitar 0,3%. Estimasi jumlah penderita 

penyakit gagal jantung berdasarkan  diagnosis atau gejala, terbanyak terdapat 

di provinsi Jawa Barat sebanyak 96.487 orang atau sekitar (0,3%) sedangkan 

yang paling sedikit adalah 945 orang atau (0,15) yaitu di provinsi kep Bangka 

Belitung. Sedangkan untuk provinsi di Jawa Tengah. Berdasarkan diagnosis 

dokter prevalensi penyakit gagal jantung adalah sekitar 1,5% atau 29.550 

orang. Sedangkan menurut diagnosis atau atau gejala, estimasi jumlah 

penderita gagal jantung 0,4% atau sekitar 29.880 orang (Riskesdas, 2018). 

Penyebab kematian terbanyak yang sebelumnya ditempati oleh penyakit infeksi 

sekarang telah beralih menjadi ke penyakit kardiovaskular dan degeneratif dan 

diperkirakan akan menjadi penyebab kematian 5 kali lebih banyak 

dibandingkan dengan penyakit infeksi pada tahun 2013 Kementrian Kesehatan 

Republik Indonesia/Kemenkes RI (2018). 

Manifestasi klinis gagal jantung ditandai dengan munculnya beberapa 

tanda klinis yang dapat berpengaruh pada kebutuhan-kebutuhan dasar manusia 

itu sendiri, misalnya Dypsnea atau sesak nafas, ketika pasien mengalami sesak 
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nafas secara otomatis pasien akan merasakan ketidaknyaman dan akan 

menghambat aktivitas atau Activity Daily Living (ADL) pasien tersebut. Ketika 

penyakit memburuk dan manifestasinya meningkat, dapat mengakibatkan 

stress pada pasien tersebut baik stress secara fisik maupun psikologi dan 

apabila dibiarkan akan mengganggu status kesehatan seseorang (Hidayat, 

2008). Manifestasi klinis yang lain adalah kelelahan, nadi cepat, intoleransi 

aktivitas dan retensi cairan (Souza, Zeitoun, Lopes, Oliveira, Lopes, & Barros 

A, 2014). penurunan kadar O2 pada arteri, edema paru & perifer serta 

gangguan pola tidur ( Yancy, 2013).  

Mengalami stress emosional atau fisik dapat menyebabkan meningkatnya 

denyut jantung, peningkatan tekanan darah, serta pelepasan hormon stress yang 

akan menghasilkan beban kerja jantung meningkat sehingga dapat 

mengakibatkan serangan jantung, kematian jantung mendadak, gagal jantung, 

atau aritmia (JM, AE & RM, 2007).  

Menurut (American Heart Association, 2017) Gejala stress fisik meliputi 

gangguan tidur, kelelahan, diare, tegang pada leher dan bahu.  Stress yang 

berlebihan adalah faktor paling umum yang berkonstribusi menyebabkan 

penyakit kronis. Selama sakit tubuh selalu dipaksa, sementara dia memulihkan 

dirinya sendiri, oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan stressor 

dan menemukan cara untuk mengelolanya secara efektif. Jadi sangat penting 

untuk memperhatikan sumber stressor dan menemukan cara untuk 

mengelolanya secara efektif. Menurut (Smith, Kupper, De Jonge & Denollet, 

2010) terjadinya penurunan produktivitas pada pasien gagal jantung 
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diakibatkan oleh kelelahan, karena adanya ketidakseimbangan antara suplai 

oksigen dengan kebutuhan sehingga menyebabkan jantung gagal 

mempertahankan sirkulasi sehingga berakibat kelelahan. 

Dalam penelitian Sekarsari dan Suryani (2016) yang meneliti tentang 

gambaran aktivitas sehari-hari pada pasien gagal jantung kelas II dan III di poli 

jantung RSU Kabupaten Tangerang didapatkan hasil bahwa pasien gagal 

jantung yang memiliki skor keterbatasan kegiatan hidup sehari-hari rata-rata 6 

yang menunjukan 60% partisipasi mandiri dalam aktivitas sehari-hari, dan 40% 

dengan bantuan pada aktivitas sehari-harinya dengan sample 35 partisipan, usia 

48-85 tahun.  

Penelitian lain dilakukan oleh Bambang Aditya, Sandra Pebrianti, dan 

Hesti Platini tentang Gambaran Kelelahan Fisik pada Pasien Gagal Jantung, 

dan di dapatkan hasil bahwa pasien gagal jantung kongestive sebagian besar 

berada dalam kategori kelelahan ringan yaitu sebanyak (26%) dan ( 76%) 

untuk kelelahan berat. 

Data rumah sakit RSUD Dr. Moewardi menunjukkan bahwa angka 

prevalensi gagal jantung pada kurun waktu 2 tahun terakhir atau dimulai sejak 

januari 2015 – januari 2017 menunjukan jumlah pasien yang dirawat inap 

dengan diagnosa gagal jantung adalah sebanyak 85.602 orang, rawat jalan 

sebanyak 561.574 orang dan yang menjalani perawatan di IGD sebanyak 

55.751 orang. Pasien yang meninggal akibat gagal jantung adalah sebanyak 13 

orang. 
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Oleh karena itu uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

Gambaran Kelelahan fisik pada pasien gagal jantung di rumah sakit umum 

daerah Dr.Moewardi Surakarta. 

B. Rumusan Masalah : 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan merumuskan 

masalah sebagai berikut : ”Bagaimana Gambaran stress fisik pada pasien 

gagal jantung di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta ?”. 

C. Tujuan Penelitian :  

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu : 

1. Tujuan umum : 

Mengetahui gambaran stress fisik pada pasien gagal jantung Rumah 

Sakit Umum Daerah dr. Moewardi Surakarta. 

2. Tujuan Khusus : 

a. Menganalisis gambaran macam-macam stress fisik yang terjadi pada 

penderita gagal jantung di RSUD dr.Moewardi Surakarta  

b. Menganalisis gambaran sumber stress fisik yang terjadi pada penderita 

gagal jantung di RSUD dr.Moewardi Surakarta  

c. Menganalisis gambaran management stress fisik yang terjadi pada 

penderita gagal jantung di RSUD dr.Moewardi Surakarta  

D. Manfaat Penelitian : 

1. Bagi pelayanan keperawatan  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

sumber informasi bagi RSUD Dr.Moewardi tentang gambaran stress fisik 
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pada penderita gagal jantung. Sehingga rumah sakit dapat meningkatkan 

pelayanan yang mungkin belum terlaksana di rumahsakit tersebut. 

2. Pengembangan Ilmu keperawatan  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

sumber atau referensi bagi mahasiswa terutama yang sedang menempuh 

pendidikan keperawatan  

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau 

sumber data bagi peneliti atau penelitian selanjutnya yang ingin 

melakukan penelitian lebih jauh terkait dengan stress fisik penderita gagal 

jantung. 

E. Keaslian penelitian : 

Penelitian tentang Gambaran stress fisik pada pasien gagal jantung Rumah 

Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta, belum pernah diteliti 

sebelumnya, tetapi ada yang hampir sama, antara lain: 

1. Ponco, Wibowo, 2015. Hubungan aktivitas fisik dengan kejadian gagal 

jantung di rumah sakit muhammadiyah babat kabupaten lamongan. Desain 

penelitian menggunakan metode Analitik dengan pendekatan case control. 

Hasil penelitian ini menunjukan hubungan aktivitas fisik dan kejadian gagal 

jantung di Rumah Sakit Muhammadiyah Babat Kabupaten Lamongan. 

2. Chen, Li, Shieh, yin and Chiou, 2009.  Predictors of fatigue in patients with 

heart failure. Desain penelitian dengan cross sectional, Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa Mayoritas pasien dengan gagal jantung mengalami 
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kelelahan ringan sampai sedang. Pasien dengan tingkat kelelahan yang lebih 

tinggi memiliki fungsi fisik yang lebih buruk dan tekanan gejala dan 

psikologis yang lebih parah. Kesulitan simtomatik, psikologis distress 

(depresi dan kecemasan), kelas New York Heart Association, kegiatan 

kehidupan sehari-hari (ADL) dan dukungan penilaian oleh penyedia layanan 

kesehatan dapat menjelaskan 57,4% dari total varian kelelahan. Distress 

gejala adalah prediktor terkuat kelelahan. 

3. Singh, Badkur, Chouhan, Patel, Khan dan Melwani. 2018. Determination of 

Stress Levels among Post Graduate Students of Gandhi Medical College, 

Bhopal: A Cross- Sectional Study. Survei prospektif cross sectional. 

Kuesioner semi-terstruktur, disiapkan menggunakan Stress Indicator 

Questionnaire digunakan untuk penilaian. Sebanyak 75 mahasiswa 

pascasarjana termasuk dalam studi, di mana 36 (48%) adalah laki-laki dan 

39 (52%) adalah perempuan. Responden maksimum, 59 (78,67%) berusia 

≤30 tahun. 76% berasal dari cabang klinis dan 53,33% adalah penduduk 

tahun pertama. Faktor fisik dan emosional ditemukan bertanggung jawab 

tingkat stres tertinggi di antara mahasiswa pascasarjana. 


