
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gagal jantung adalah keadaan dimana terjadinya ketidakmampuan jantung 

dalam memompa darah ke jaringan dengan jumlah yang cukup, untuk memenuhi 

kebutuhan metabolisme tubuh (Pearse&Cowie, 2014). Menurut Perhimpunan 

Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia/ PERKI, gagal jantung merupakan 

kumpulan gejala kompleks berupa nafas pendek tipikal saat istirahat atau saat 

melakukan aktivitas yang disertai/tidak disertai kelelahan dan terdapat edema 

pada pergelangan kaki (PERKI, 2015).  

Data World Health Organization/ WHO Tahun 2016  tercatat bahwa 17,5 

juta orang di dunia meninggal akibat gangguan kardiovaskular (WHO, 2016). 

Menurut American Heart Association/ AHA Tahun 2017, di Amerika Serikat 

jumlah penderita gagal jantung pada tahun 2009-2012 mencapai 5,7 juta, 

sedangkan pada tahun 2011-2014 meningkat menjadi 6,5 juta (Benjamin, Blaha, 

Chiuve, Cushman, Das, Deo, et al., 2017) 

Data dari Riskesdas Tahun 2013, didapatkan bahwa  prevalensi gagal 

jantung di Indonesia menurut diagnosis dokter sebesar 0,13% atau diperkirakan 

sekitar 229.696 penderita, dan berdasarkan diagnosis dokter/gejala sebesar  0,3% 

atau diperkirakan 530.068 penderita. Berdasarkan diagnosis dokter, estimasi 

jumlah penderita gagal jantung terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Timur yaitu 

sebanyak 54.826 orang (0,19%) (Riskesdas, 2013). Di Jawa Tengah estimasi 
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jumlah penderita gagal jantung sebanyak 43.361 orang (0,18%) (Depkes 

RI,2014).  Gagal jantung merupakan masalah kesehatan yang progresif, dimana 

angka mortalitas dan angka morbiditas tinggi di negara maju maupun di negara 

berkembang. 

Angka mortalitas dan morbiditas akibat dari gagal jantung yang terjadi di 

dunia termasuk di Indonesia cukup tinggi, dan telah dilakukan berbagai upaya 

untuk meminimalisir. Salah satu upaya yang dilakukan sebagai penanganan 

terhadap gagal jantung adalah self management. Barlow dalam penelitiannya 

mengemukakan bahwa intervensi self management efektif untuk meningkatkan 

kualitas hidup seseorang yang menderita penyakit kronis (Barlow, Wright, 

Sheasby, Turner, & Hainsworth, 2002). Dan gagal jantung merupakan salah satu 

jenis penyakit kronis. 

Gagal jantung merupakan sindrom klinis pada jantung yang ditandai dengan 

sesak nafas, dispnea saat aktivitas fisik, dispnea nokturnal paroksimal, ortopnea, 

mudah lelah, batuk, ansietas, edema, hepatomegali, anoreksia serta nokturia (Bare 

& Smeltzer, 2013). Seorang penderita gagal jantung disarankan untuk melakukan 

self management sebagai salah satu upaya manajemen penyakit dalam kehidupan 

sehari-hari  

Self management didefinisikan sebagai suatu kemampuan individu untuk 

mengatur gejala, pengobatan, konsekuensi fisik dan psikis, serta perubahan gaya 

hidup  (Barlow, Wright, Sheasby, Turner, & Hainsworth, 2002). Menurut Schena 

(2011) self management berarti pasien mampu mengendalikan kemampuan dalam 

mencapai hal-hal yang baik serta mengembangkan berbagai segi dari kehidupan 
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pribadi pasien. Seorang pasien dengan gagal jantung harus melakukan Self 

management untuk mengelola aspek emosionalnya, serta peran pasien terkait 

dengan kondisi kesehatannya (McCorkle, Ercolano, Lazenby, Schulman‐Green, 

Schilling, Lorig, et.al, 2011). 

Lorig & Holman (2003) mengidentifikasikan tujuan self management yaitu 

untuk menjaga kesejahteraan psikologis dan fisiologi seorang penderita agar tetap 

optimal. Adapun selft management yang harus dilakukan oleh pasien dengan 

gagal jantung yaitu meningkatkan istirahat, mengontrol kecemasan serta 

menghindari stres, membatasi penggunaan garam dapur, membatasi pemasukan 

cairan dan nutrisi, patuh dalam pengobatan serta cepat tanggap dan mengenali 

gejala yang muncul (Bare & Smeltzer, 2013). Untuk mencapai tujuan dari selft 

management tersebut dibutuhkan adanya dukungan psikososial dari lingkungan 

sosial serta keluarga.  

Dukungan psikososial/ Psychocosial support merupakan dukungan yang 

diberikan oleh individu atau kelompok dalam sebuah interaksi sosial dengan 

tujuan membantu menyesuaikan diri terhadap masalah yang dihadapi (Yayasan 

Pulih, 2011). Dukungan psikososial merupakan dukungan yang sangat penting 

dalam menghadapi dampak psikososial yang dihadapi oleh penderita gagal 

jantung. Menurut Sumampouw (2008) dukungan psikososial merupakan 

dukungan dari sosial serta psikologis yang dapat diberikan kepada penderita gagal 

jantung yang mengalami reaksi atau masalah psikologis serta masalah sosial 

akibat dari penyakitnya. 
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Masalah emosional/ psikologis yang biasa dialami pasien dengan gagal 

jantung adalah ansietas, putus asa, serta depresi/ stres (Bare & Smeltzer, 2013), 

sedangkan untuk masalah sosial yang dialami penderita gagal jantung seperti 

kurangnya dukungan sosial, disfungsi sosial, konflik peran serta kurang percaya 

diri (Boyd, Murray, Kendall, Worth, Benton, & Clausen, 2004). Masalah 

psikologis serta masalah sosial yang dialami penderita gagal jantung dapat diatasi 

tergantung pada persepsi pasien, kepribadian dasar pasien serta dukungan dari 

orang lain. Dukungan dapat diberikan oleh keluarga, sahabat, teman serta 

pelayanan kesehatan sementara (Bare & Smeltzer, 2013). Bentuk dukungan yang 

diberikan oleh keluarga, lingkungan sosial serta pelayan kesehatan diharapkan 

mampu mengatasi masalah psikososial yang timbul akibat dari penyakit gagal 

jantung.  

Penelitian yang dilakukan oleh Masyithah (2012) dengan judul hubungan 

dukungan sosial dengan penerimaan diri pada penderita pasca stroke menyatakan 

bahwa dukungan sosial sangat penting untuk membantu penderita pasca stroke 

dalam memunculkan penerimaan yang positif serta membantu kesembuhan pada 

diri penderita. 

Penelitian yang dilakukan Pancarana (2014) dengan judul hubungan 

dukungan psikososial perawat dengan tingkat kecemasan pasien preoperasi di 

ruang bedah RSU dr.Slamet Garut menyatakan bahwa terdapat hubungan antara 

pemberian dukungan psikososial perawat dengan tingkat kecemasan pasien 

preoperasi, yaitu sebagian besar responden menyatakan bahwa perawat hanya 

memberikan dukungan psikososial sebagian. Sedangkan hampir setengah 
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responden mengalami kecemasan ringan. Sehingga dapat disimpukan bahwa 

dukungan yang diberikan oleh keluarga, lingkungan sosial serta pelayan kesehatan 

sangat berpengaruh terhadap kondisi psikososial kesehatan seseorang.  

Penelitian yang dilakukan oleh Darmiati (2017) dengan judul hubungan 

dukungan sosial keluarga dengan self care management penderita hipertensi di 

Posbindu Kaliurang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo, didapatkan 

hasil bahwa ada hubungan  antara dukungan sosial keluarga dengan self care 

management penderita hipertensi. 

Berdasarkan uraian diatas maka  peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ Hubungan Dukungan Psikososial dengan Kemampuan 

Self Management Penderita Gagal Jantung” di RS Dr.Moewardi Surakarta dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dukungan psikososial 

yang diberikan keluarga dan lingkungan sosial terhadap penderita gagal jantung 

dalam melakukan self management.  

Data rekam medis RS Dr.Moewardi Surakarta didapatkan jumlah pasien 

rawat inap dengan gagal jantung selama tiga bulan terakhir yaitu bulan Juli 2018 

sebanyak 45 pasien, bulan  Agustus tahun 2018 sekitar 56, sedangkan pada bulan 

September 2018 terdapat 37 pasien (Rekam Medis RS Dr.Moewardi Surakarta, 

2018) 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa perumusan masalah penelitian sebagai berikut “ Hubungan antara 
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Dukungan Psikososial dengan Kemampuan Self Management Penderita Gagal 

Jantung”. 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara dukungan psikososial dengan 

kemampuan self management penderita gagal jantung. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui karakteristik penderita gagal jantung yang dirawat di 

RS Dr.Moewardi Surakarta, meliputi : usia, jenis kelamin, pendidikan, 

penghasilan, derajat NYHA 

b. Untuk mengetahui gambaran dukungan psikososial yang diperoleh 

penderita gagal jantung 

c. Untuk mengetahui kemampuan self management penderita gagal jantung  

d. Menganalisis hubungan antara dukungan psikososial dengan kemampuan 

self management penderita gagal jantung  

D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis sebagai berikut : 

1. Bagi Pelayanan Keperawatan  

Diharapkan sebagai masukan bagi pelayanan keperawatan untuk dilakukan 

pendidikan kesehatan mengenai pentingnya self management pasien tentang 

gagal jantung 
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2. Bagi Pengembangan Ilmu Keperawatan 

Diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk menambah wawasan 

tentang hubungan dukungan psikososial dengan kemampuan self 

management penderita gagal jantung 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan dukungan psikososial dan kemampuan self management penderita 

gagal jantung 

E. Keaslian Penelian 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Brillianti (2016) dengan judul “Hubungan Self 

Management dengan Kualitas Hidup Pasien Pascastroke di Wilayah 

Puskesmas Pisangan Ciputat” dengan tujuan untuk mengetahui hubungan 

antara self management dengan kualitas hidup pasien pascastroke. Penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan desain korelatif dan menggunakan 

pendekatan cross sectional. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara self management dengan kualitas hidup. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2012) dengan judul “Dukungan 

Psikososial Keluarga Penderita Kusta di Kabupaten Pekalongan” dengan 

tujuan untuk mengetahui dukungan psikososial yang diberikan oleh caregiver 

kepada penderita kusta di kabupaten pekalongan, didapatkan hasil bahwa 

dukungan psikososial caregiver penderita kusta meliputi dukungan psikologis 

yang berada dalam kategori baik (73,8%), cukup (23,8%) dan kurang (2,4%). 

Sedangan untuk dukungan sosial berada dalam kategori baik (73,8%) dan 
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cukup (26,2%). Metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan 

populasi target, yaitu keluarga penderita kusta (caregiver) yang menjadi 

populasi. Untuk pengumpulan data, dilakukan dengan menggunakan 

kuisioner yang berisi instrumen  data demografi keluarga dan instrumen 

dukungan psikososial.  

3. Penelitian yang dilakukan dilakukan oleh Darmiati (2017) dengan judul 

“Hubungan Dukungan Sosial Keluarga dengan Self Care Management 

Penderita Hipertensi di Posbindu Desa Kalierang Kecamatan Selomerto 

Kabupaten Wonosobo” dengan tujuan untuk mengetahui hubungan dukungan 

sosial keluarga dengan self care management penderita hipertensi di 

Posbindu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain cross-

sectional dengan alat ukur kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukan 

bahwa ada hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan self care 

management penderita hipertensi di Posbindu. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Erwinata (2018) dengan judul “Hubungan 

antara Self Management dengan Kualitas Hidup Pasien Congestive Heart 

Failure (CHF) di RSUD Dr.Moewardi Surakarta” dengan tujuan untk 

mengetahui hubungan antara self management dengan kualitas hidup pasien 

CHF. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross-sectional. Dan dari 

penelitian ini didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara self 

management dengan kualitas hidup pasien CHF. 

 


