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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian nomor satu di 

dunia, hal ini dikarenakan penyakit kardiovaskuler menyebabkan 17,3 juta 

kematian per tahun dimana angka ini diperkirakan akan terus meningkat 

menjadi lebih dari 23,6 juta di tahun 2030 (Mozaffarian et al., 2015). Salah 

satu penyakit kardiovaskuler yang menjadi penyakit dengan tingkat 

kematian tinggi ialah gagal jantung. Gagal jantung memiliki angka 

mortalitas dan morbiditas yang tinggi di negara maju maupun di negara 

berkembang termasuk Indonesia, dan menyebabkan penurunan kualitas 

hidup, karenanya gagal jantung merupakan masalah kesehatan yang bersifat 

progresif (PERKI, 2015). 

Angka kejadian gagal jantung semakin meningkat dari tahun ke tahun, 

menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization 

(WHO) lebih dari 17 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit jantung 

dan pembuluh darah. Tercatat 1,5% sampai 2% orang dewasa di Amerika 

Serikat menderita gagal jantung dan 700.000 diantaranya memerlukan 

perawatan di rumah sakit per tahun (Norton, 2011). Data dari Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementrian Kesehatan Indonesia pada tahun 

2018, prevalensi penyakit gagal jantung di Indonesia berdasarkan diagnosis 

dokter diperkirakan sebanyak 1,5% atau sekitar 1.017.290 orang. Prevalensi 

penyakit gagal jantung berdasarkan diagnosis dokter di Provinsi Jawa 

Tengah berada di posisi tertinggi ketiga di Indonesia dengan prevalensi 

sebanyak 132.565 orang atau sekitar 1,6% (Kemenkes RI, 2018). Pada 

tahun 2013, penyakit kardiovaskular dan penyakit degeneratif menjadi 

penyebab kematian tertinggi dan diperkirakan 5 kali lebih tinggi 

dibandingkan dengan penyakit infeksi  (Kemenkes RI, 2018). Di Surakarta 

terdapat data tentang pasien dengan penyakit jantung yang menjalani rawat 

jalan di Rumah Sakit Umum Universitas Sebelas Maret (RSU UNS) 

Surakarta pada bulan Agustus hingga Oktober tahun 2020 sebanyak 1122 
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pasien rawat jalan di instalasi rawat jalan penyakit jantung Rumah Sakit 

Universitas Sebelas Maret (UNS). Dari total 1122 pasien di rawat jalan RS 

UNS, sebanyak 62,47% pasien laki-laki dan 37,52% Perempuan. Menurut 

Van Deursen (2014), prevalensi komorbiditas lebih tinggi pada pasien gagal 

jantung dengan tanda klinis yang lebih parah. Berdasarkan hasil penelitian 

ditemukan bahwa 96% pasien gagal jantung dengan usia lebih dari 65 tahun 

memiliki setidaknya 1 keadaan komorbid dan 4% memiliki 5 atau lebih 

keadaan komorbid. 

Menurut Lang & Mancini (2007), keadaan komorbid seperti penyakit 

pernafasan, disfungsi renal, anemia, arthritis, disfungsi kognitif dan depresi, 

berkontribusi terhadap perkembangan suatu penyakit dan dapat merubah 

respon pasien terhadap terapi yang diberikan baik klinik maupun non klinis. 

Pada pasien gagal jantung kronis, komorbiditas non-kardiovaskuler ini yang 

sering terjadi dan sering terabaikan selama penanganan rutin pada pasien 

gagal jantung kronik. Hal ini memberikan dampak yang besar terhadap 

peningkatan angka mortalitas dan perawatan di Rumah Sakit (Widmer, 

2011). Salah satu keadaan komorbid yang sering terjadi adalah gangguan 

fungsi kognitif. Fungsi kognitif merupakan salah satu faktor penting yang 

berperan terhadap kualitas hidup dan outcome pasien gagal jantung (Hajduk 

et al., 2013). 

Menurut Hajduk (2013), penurunan fungsi kognitif terjadi sebanyak 25% 

sampai 85% pada pasien gagal jantung. Berdasarkan penelitian, pasien gagal 

jantung memiliki resiko dua kali lipat mengalami penurunan fungsi kognitif 

dibandingkan penurunan fungsi kognitif pada kelompok umur yang sama 

tanpa gagal jantung, terutama pada fungsi memori, kecepatan psikomotor, 

atensi, dan fungsi eksekutif. Pada penelitian terdahulu, dari 247 pasien gagal 

jantung yang diuji, terdapat 49% pasien gagal jantung yang mengalami 

penurunan fungsi kognitif. Pasien gagal jantung yang telah mengalami 

penurunan fungsi kognitif akan memiliki kesadaran somatik yang buruk dan 

berkurangnya kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti 

merawat diri dan manajemen penyakitnya, sehingga berujung pada kondisi 
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penyakit gagal jantung yang semakin memburuk, perlunya perawatan di 

rumah sakit, bahkan bisa hingga menimbulkan kematian (Dickson et al., 

2007). 

Pada studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 17 November 2020, 

telah dilakukan wawancara terkait kuesioner Cognitive Appraisal of Health 

Scale (CAHS) yang akan digunakan sebagai alat penelitian kepada 5  pasien 

gagal jantung di instalasi rawat jalan. Dalam wawancara tersebut didapatkan 

ada beberapa pasien yang dirugikan karena penyakit gagal jantung. Hal ini 

dikarenakan dalam pertanyaan “Saya tidak bisa melakukan aktivitas seperti 

biasanya  karena masalah kesehatan ini”, 2 dari 5 pasien menjawab “setuju”. 

Adapun 2 dari 5 responden menjawab “setuju” dengan pertanyaan “Saya 

merasa kehidupan yang saya alami tidak akan berjalan dengan baik”. Hal ini 

dikarenakan pasien merasa adanya hambatan dalam aktivitas sehari-hari dan 

merasa bahwa kehidupan yang dialami pasien tidak berjalan dengan baik 

karena masalah kesehatan ini. Terkait patofisiologi terjadinya penurunan 

fungsi kognitif pada pasien gagal jantung masih belum diketahui dengan 

jelas. Maka dari itu pemahaman terhadap proses yang mendasari terjadinya 

penurunan fungsi kognitif serta identifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi fungsi kognitif pada pasien gagal jantung akan menuntun 

klinisi untuk bisa mengenali pasien gagal jantung yang beresiko mengalami 

penurunan kondisi  dan kualitas hidup pasien (Hajduk et al., 2013). Karena 

perihal tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai gambaran 

fungsi kognitif pada pasien gagal jantung di RS Universitas Sebelas Maret 

(UNS).  

B. Rumusan Masalah 

Seiring dengan berjalanya waktu pasien dengan penyakit gagal jantung 

masih kurang mendapat perhatian yang lebih. Seperti yang sudah 

disampaikan pada latar belakang sebelumnya berdasarkan beberapa sumber 

terkait penyakit gagal jantung masih menjadi hal yang perlu diperhatikan 

terutama dibeberapa negara berkembang salah satunya Indonesia. Hal yang 

perlu diperhatikan pada pasien dengan penyakit gagal jantung salah satunya 
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adalah fungsi kognitifnya. Dengan dukungan teori, studi literatur dan 

pengamatan terhadap fungsi kogntinif pasien gagal jantung dibeberapa 

negara maka peneliti tertarik untuk menggali pertanyaan penelitian 

“Bagaimana gambaran fungsi kognitif pada pasien gagal jantung di RSU 

UNS Surakarta?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan gambaran kognitif pada pasien gagal jantung 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui karakteristik pasien gagal jantung 

b. Untuk mengetahui gambaran fungsi kognitif pada pasien gagal 

jantung 

D. Manfaat Penelitian 

1. Masyarakat  

Sebagai wahana yang dapat digunakan untuk meningkatkan fungsi 

kognitif pasien gagal jantung. 

2. Institusi Pendidikan 

Sebagai wahana pendidikan untuk proses pembelajaran khususnya 

mahasiswa keperawatan dalam memberikan gambaran fungsi kognitif 

pada pasien gagal jantung. 

3. Peneliti 

a. Memberikan pengalaman dalam melaksanakan penelitian secara 

ilmiah yang bertujuan untuk melaksanakan fungsi perawat sebagai 

peneliti. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta 

pengalaman bagi peneliti tentang gambaran fungsi kognitif pada 

pasien gagal jantung. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kessler, T. A. (1998) yang 

berjudul “The Cognitive Appraisal of Health Scale: Development and 



5 

 

 

 

Psychometric Evaluation” dengan  metode penelitian kuantitatif 

deskriptif sebanyak 201 pasien dengan penyakit kanker payudara. 

Penilaian kognitif dilakukan dengan menggunakan Skala Cognitive 

Appraisal Health Scale. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan 

hasil  perkiraan skala penilaian utama dari konsistensi internal (theta) 

semuanya lebih besar dari 0,70. Temuan menunjukkan dukungan awal 

untuk reliabilitas dan validitas CAHS sebagai ukuran penilaian 

kognitif untuk peristiwa yang berhubungan dengan kesehatan. 

2. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahmad, M. M. (2010). yang 

berjudul “Validation of the cognitive appraisal health scale with 

Jordanian patients” dengan  metode penelitian kuantitatif deskriptif 

pasien dengan penyakit akut atau kronis. Penilaian kognitif dilakukan 

dengan menggunakan Skala A Cognitive Appraisal Health Scale. 

Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil  Alfa Cron bach 

untuk 13 item model tiga faktor CAHS dalam studi kanker prostat, 

dibandingkan dengan total sampel dalam penelitian ini, adalah: 0,79 

versus 0,79 untuk penilaian kerugian / kerugian, 0,74 versus 0,73 

untuk penilaian ancaman, 0,70 versus 0,70 untuk tantangan, dan 0,70 

berbanding 0,68 untuk skala total skor peserta dan deviasi standar 

untuk setiap item dalam skala.. 

3. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Miller, J., Yousef, K. M., 

Abdulqader, B., & Moser, D. K. (2019)  yang berjudul “Stress, 

Cognitive Appraisal, Coping, and Event Free Survival in Patients with 

Heart Failure” dengan  metode penelitian prospektif, longitudinal, 

deskriptif pasien dengan gagal jantung kronis. Penilaian stres, 

penilaian kognitif, dan mengatasi dilakukan dengan menggunakan 

Skala Persepsi Stres,  A Cognitive Appraisal Health Scale, dan skala 

COPE. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil sebanyak 88 

pasien dengan gagal jantung menunjukkan bahwa adanya bahaya/ 

kerugian dimana berpengaruh dalam mengatasi emosional seseorang.  

 


