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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gagal jantung (Heart Failure) merupakan sindrom klinis yang ditandai 

dengan ketidakmampuan jantung untuk memompa darah yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi pada jaringan tubuh. Gagal jantung 

dapat ditandai dengan adanya kelebihan (overload) volume darah, perfusi 

jaringan yang tidak adekuat, dan toleransi aktivitas yang buruk (Black & 

Hawks, 2014). Gagal jantung kongestif terjadi karena gangguan kontraktilitas 

jantung (disfungsi sistolik) atau pengisian jantung (diastole) sehingga curah 

jantung lebih rendah dari normal (Smeltzer, 2016). American Heart 

Association (AHA, 2014) menyebutkan bahwa gagal jantung kongestif adalah 

kumpulan dari berbagai gejala klinis yang disebabkan karena adanya kelainan 

fungsional maupun struktural yang menyebabkan gangguan kemampuan 

pengisian ventrikel dan ejeksi darah keseluruh tubuh (Umara et al, 2017). 

Angka kejadian dan prevalensi gagal jantung  terus meningkat dengan 

cepat dibandingkan dengan penyakit kardiovaskuler yang lain. Di Negara 

seperti Selandia Baru, Amerika, Inggris, dan Australia, insiden gagal  jantung 

mengenai 1% dari populasi penduduk. Hal tersebut, berarti 3-5% penduduk 

diatas 65 tahun dan 10% berusia 75 tahun akan menderita gagal jantung 

(Chang et al, 2010). Menurut World Health Organization (WHO, 2016) gagal 

jantung kongestif merupakan salah satu penyebab terbesar dari penyakit 

kardiovaskuler yang prevalensinya meningkat setiap tahun. Di Amerika 

tingkat kejadian penyakit gagal jantung sebanyak 550.000 kasus per tahun. 

Menurut hasil RISKESDAS (2018) penderita penyakit jantung 

berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk semua umur di Indonesia 

sebanyak 1,5% orang. Sedangkan di Jawa Tengah prevalensi gagal jantung 

sebanyak 1,8%. Pada tahun 2013, di Indonesia sekitar 229.696 orang (0,13%) 
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mengalami gagal jantung. Angka kejadian gagalj antung di Jawa Tengah pada 

tahun 2013 diperkirakan sebanyak 43.361 orang (0,18%) dan menduduki 

peringkat ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Barat (Pusat Data dan 

Informasi, 2014). Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan prevalensi 

penyakit jantung di Indonesia. Penderita gagal jantung di Indonesia relatif 

lebih muda dibandingkan dengan Eropa dan Amerika dengan tampilan klinis 

yang lebih berat (PERKI, 2015).  

Gambaran gagal jantung memiliki tanda gejala yang khas, seperti 

sesak nafas ketika aktivitas atau istirahat, kelelahan dan edemaperifer. Serta 

sesak nafas, takikardi, hepatomegali, peningkatan tekanan jugularis dan 

kardiomegali (PERKI, 2015). Gagal jantung telah menjadi masalah utama di 

bidang kardiologi karena peningkatan prevalensi jumlah penderita gagal 

jantung dan seringnya kejadian rawat inap ulang serta kematian dan kecacatan 

(Haris et al, 2016). Dalam penelitian yang dilakukan Majid (2010) di 

dapatkan hasil bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kekambuhan dan 

rawat inap ulang pasien gagal jantung kongestif adalah ketidakpatuhan terapi, 

hipertensi, usia, ketidakpatuhan terhadap cairan dan ketidakpatuhanterhadap 

diet, serta kecemasan.  

Kecemasan (anxiety) adalah keadaan emosional yang ditandai dengan 

ketegangan somatic seperti berkeringat, jantung berdetak cepat, dan seringkali 

merasa kesulitan bernapas. Kecemasan sama dengan rasa takut tetapi dengan 

fokus yang kurang spesifik. Sementara ketakutan merupakan respons terhadap 

ancaman langsung, sedangkan kecemasan ditandai denngan kekhawatiran 

dengan berbagai hal (Schwartz, 2000). Sedangkan menurut Annisa & Ifdil 

(2016) kecemasan merupakan kondisi emosi dengan timbulnya rasa tidak 

nyaman pada diri seseorang, dan merupakan sebuah pengalaman yang samar-

samar dan disertai dengan perasaan tidak berdaya serta tidak menentu, yang 

disebabkan oleh suatu hal yang tidak jelas. 
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Kecemasan dapat menjadi keadaan negatif dikarenakan 

ketidakmampuan untuk memprediksi, mengendalikan atau mendapat 

keuntungan dari situasi yang mengancam. Kecemasan secara signifikan 

dikaitkan dengan kejadia nmerugikan dan kematian pada populasi umum dan 

pada pasien yang menderita penyakit jantung koroner. Ansietas juga dikaitkan 

dengan mekanisme patofisiologi yang dapat menyebabkan hasil yang negatif 

seperti, peningkatan denyut jantung, kontrol jantung barorefleks, aritmia dan 

kematian mendadak (Alhurani et al., 2015). 

Permasalahan psikologis juga muncul pada pasien yang mengalami 

gagal jantung. Faktor predisposisi tersebut seperti, ketakutan pasien akan 

kondisinya yang lemah, kekhawatiran akan kesembuhan penyakitnya, 

manifestasi dan prognosis penyakit yang memburuk, bagaimana pengobatan 

selanjutnya, terapi pengobatan yang lama dan tingginya kejadian 

rehospitalisasi, biaya yang akan dikeluarkan, lama waktu penyembuhan 

hingga memikirkan tentang kematian (Fitriyani, 2015). 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecemasan pada pasien gagal 

jantung antara lain adalah tingkat usia, pengalaman, konsep diri, tingkat 

ekonomi, pendidikan, dukungan keluarga dan jenis kelamin (Nugraha & 

Ramadhanie, 2018). Di Amerika penyakit gagal jantung merupakan penyakit 

pembunuh nomor satu pada kedua jenis kelamin. Pria memiliki resiko lebih 

tinggi mengalami serangan jantung pada usia muda dan pada wanita resiko 

akan meningkat saat memasuki masa menopause (Black& Hawks, 2014). 

Prevalensi penderita penyakit jantung berdasarkan diagnostik dokter menurut 

karakteristik di Indonesia yaitu laki-laki sebanyak 1,3% dan perempuan 

sebaanyak 1,6 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa wanita di Indonesia 

lebih banyak terkena penyakit jantung dibandingkan dengan laki-laki 

(RISKESDAS, 2018). Namun, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Hamzah, 2016) menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak terkena penyakit 

gagal jantung yaitu sebanyak 60% dan perempuan sebanyak 40%.  
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Pasien yang menderita gagal jantung biasanya mengalami kecemasan 

dikarenakan kesulitan mempertahankan oksigenisasi yang adekuat, sehingga 

menimbulkan perasaan gelisah dan sulit bernafas (Smeltzer & Bare, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Erawan et al (2013) didapatkan hasil bahwa 

jenis kelamin laki-laki yang tidak mengalami kecemasan sebanyak 6 

responden dan pada perempuan sebanyak 4 reponden, pasien laki-laki yang 

mengalami kecemasan tingkat sedang sebanyak 5 responden dan perempuan 

sebanyak 6 dan responden yang mengalami kecemasan berat hanya pada 

perempuan yaitu sebanyak 4 responden. Dari penelitian didapatkan hasil 

bahwa perempuan lebih banyak mengalami kecemasan dibandingkan dengan 

laki-laki. Laki-laki dewasa dianggap mempunyai mental yang kuat terhadap 

sesuatu yang dianggap mengancam bagi dirinya dibandingkan perempuan 

(Black, 2009). Penelitian berdasarkan jenis kelamin yang dilakukan 

menunjukkan bahwa perempuan yang menderita gagal jantung lebih banyak 

mengalami depresi daripada pria. Namun, ini tidak sesuai dengan beberapa 

penelitian yang menyatakan bahwa pria dengan gagal jantung lebih cenderung 

mengalami depresi daripada wanita. Penelitian yang dilakukan di Amerika 

dan Eropa didapatkan hasil bahwa kecemasan merupakan hal yang paling 

banyak ditemukan dalam penelitian, dengan sampel paling banyak adalah 

laki-laki yang menderita gagal jantung (Easton et al, 2016). 

Tekanan psikologis pada pasien gagal jantung sering kurang 

didiagnosis oleh tenaga kesehatan professional atau tidak dirawat dengan 

baik. Hal tersebut dapat dikarenakan pasien tidak mau mengungkapkan 

keadaan emosional mereka karena takut distigmasi oleh label penyakit mental 

atau karena tenaga professional lebih mementingkan pengobatan penyakit 

gagal jantung. Kegagalan untuk memahami pentingnya mendiagnosis 

kecemasan dan depressi mungkin menjadi salah satu alasan angka kematian 

tinggi. Disamping itu, deteksi dini dan pengobatan depresi dapat 

meningkatkan prognosis gagal jantung dan kualitas hidup pasien gagal 
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jantung (Polikandrioti et al., 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari 

(2019) mengenai kondisi psikologis pada pasien gagal jantung, diperoleh hasil 

bahwa 114 (86,4%) responden mengalami depresiringan, 58 (43,9%) 

responden mengalami ansietas ringan dan 108 (81,8%) responden mengalami 

stress ringan.  

Sebagai tenaga kesehatan yang professional, perawat memiliki 

kontribusi yang besar dalam menyiapkan kepulangan pasien, salah satunya 

dengan pendidikan kesehatan. Dukungan sosial yang didapat dari keluarga 

dan orang terdekat juga dapat menurunkan mortalitas dan kesehatan 

emosional (Utami & Hudiyawati, 2019). Pemberian edukasi kepada pasien 

diharapkan agar pasien setelah kembali kerumah dapat kembali mengatur 

aktivitas dan istirahat sesuai dengan kemampuannya serta mengerti pola hidup 

sehat yang sesuai dengan kondisinya. Pasien dibantu untuk mengidentifikasi 

masalah emosional dan cara mengatasinya, sehingga dapat meminimalkan 

kejadian rawat inap ulang (Smeltzer& Bare, 2013). 

Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di Poliklinik Gagal 

Jantungdi Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret (RumahSakit UNS) 

Surakarta didapatkan pasien gagal jantung selama bulan Oktober hingga 

Desember sebanyak 1137 pasien.Berdasarkan latar belakang di atas, perlu 

diketahui “Hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan pada 

pasien gagal jantung di Rumah Sakit UNS”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, gagal jantung adalah 

ketidakmampuan jantung untuk memompa darah secara adekuat untuk 

mengalirkan darah keseluruh tubuh dan memenuhi kebutuhan oksigen serta 

nutrisi jaringan. Heart failure atau gagal jantung merupakan penyakit 

kardiovaskuler yang banyak menyebabkan kematian di dunia khususnya di 

Indonesia yang prevalensinya meningkat setiap tahun. Kecemasan merupakan 

suatu keadaan kekhawatiran terhadap sesuatu yang tidak jelas. Dilihat dari 
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hasil penelitian, menunjukkan bahwa kecemasan pada perempuan lebih besar 

dibandingkan dengan laki-laki dikarenakan laki-laki lebih mampu 

menyembunyikan kaecemasannya dibandingkan dengan perempuan. Biasanya 

pasien gagal jantung mengalami kecemasan. Pada pasien gagal jantung, 

kecemasan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu jenis 

kelamin. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat buhungan antara jenis 

kelamin dengan tingkat kecemasan pada pasien gagal jantung di Rumah Sakit 

UNS Surakarta”. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Umum Penelitian 

Tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara 

jenis kelamin dengan tingkat kecemasan pada pasien gagal jantung di 

Rumah Sakit UNS Surakarta. 

2. Tujuan Khusus Penelitian 

a. Mengetahui gambaran karakteristik responden di Poliklinik Gagal 

Jantung Rumah Sakit UNS. 

b. Mengetahui gambaran tingkat kecemasan pada pasien gagal jantung 

di RumahSakit UNS Surakarta. 

c. Mengetahui hubungan antara tingkat kecemasan dengan jenis kelamin 

pada pasien gagal jantung di Poliklinik RumahSakit UNS Surakarta. 

d. Mengetahui gambaran jenis kelamin pada pasien gagal jantung di 

Rumah Sakit UNS Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

menjadi referensi data untuk memperluas dan mengembangkan penelitian 
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tentang hubungan tingkat kecemasan dengan jenis kelamin pada pasien 

gagal jantung. 

2. Bagi Tenaga Kesehatan 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi informasi dalam memberikan 

intervensi keperawatan dalam memberikan perawatan kepada pasien 

gagal jantung baik secara fisik dan psikologis. Dapat menjadi referensi 

bagi rumah sakit atau instansi kesehatan lain mengenai nformasi 

hubungan tingkat kecemasan dengan jenis kelamin pada pasien gagal 

jantung dan dapat menjadi referensi dalam memberikan intervensi 

keperawatan. 

3. Bagi Pasien Gagal Jantung 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

hubungan tingkat kecemasan dengan jenis kelamin pada pasien gagal 

jantung. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

informasi mengenai kecemasan pada penderita gagal jantung dan sebagai 

referensi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut. 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, 

penelitian dengan judul hubungan jenis kelamin dengan tingkat kecemasan 

pada pasien gagal jantung di Rumah Sakit UNS, belum pernah di lakukan. 

Penelitian yang terkait dengan judul peneliti pernah dilakukan oleh : 

1. Nugraha & Ramadhanie (2018), Gambaran Tingkat Kecemasan pada 

Pasien Gagal Jantung Kongestif Kelas Fungsional I dan II Di Ruang 

Rawat Inap RSU dr.Slamet Garut. Jenis penelitian adalah deskriptif, 

teknik yang digunakan concecutive sampling dengan jumlahsampel 92 

responden. Alat yang digunakan berupa kuesioner Hamilton Anxiety 

Rating Scale (HARS). Hasil penelitian sebanyak 44 orang (47,8%) 
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mengalami kecemasan sedang, 40 responden (43,5%) mengalami 

kecemasan berat dan 8 responden (8,7%) dalam katagori cemas ringan. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecemasan diantaranya tingkat 

usia, jenis kelamin, pengalaman, konsep diri, tingkat ekonomi, 

pendidikan dan dukungan keluarga. 

2. Polikandrioti et al (2015), Factors Associated with Depression and 

Anxiety of Hospitalized Patients with Heart Failure. Jenis penelitian 

kuantitatif dengan teknik convience sample dengan jumlah sampel 190 

responden penderita gagal jantung di ICU atau departemen kardiologi. 

Alat yang digunakan adalah kuesioner The Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADs) Hasil penelitian 24,7% pasien dalam kategori 

sedang dan 32,6% dalam kategori berat. Dan 17,4% mengalami depresi 

minor, serta 24,2% mengalami depresi mayor. Dari faktor-faktor tersebut, 

durasi lamanya penyakit dikaitkan dengan kemungkinan lebih tinggi 

mengalami depresi. 

3. Rori Hamzah (2016), Hubungan Usia dan Jenis Kelamin dengan Kualitas 

Hidup pada Penderita Gagal Jantung Di RS PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelatif 

dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Alat ukur yang 

digunakan adalah kuesioner The World Health Organization’s Quality of 

Life (WHOQOL) dan menggunakan kuesioner data demografi. Uji 

statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara usia dengan 

kualitas hidupa dalah uji Kendal Tau, sedangkan uji statistik yang 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan 

kualitas hidup adalah Chi Square. Hasil dari penelitian adalah usia 

penderita gagal jantung antara 46-64 tahun, penderita gagal jantung 

sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 60% dan ada 

hubungan yang signifikan antara usia dan jenis kelamin dengan kualitas 

hidup pasien gagal jantung di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.  



9 
 

 

Berdasarkan keaslian penelitian diatas, maka peneliti akan 

melakukan penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif korelatif 

dengan pendekatan cross-sectional dengan pengambilan sampel quota 

sampling dan dengan responden yang berada di rawat jalan Rumah Sakit 

UNS. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah univariat dan 

bivariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


