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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Gagal jantung (heart failure) adalah sindrom klinis yang ditandai oleh sesak 

napas dan fatigue (saat istirahat atau saat aktivitas), edema dan tanda objektif 

adanya disfungsi jantung dalam keadaan istirahat yang disebabkan oleh kelainan 

struktur atau fungsi jantung yang menyebabkan kegagalan jantung memompa darah 

yang sesuai dengan kebutuhan jaringan.1 

Gagal jantung merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama secara 

global dengan prevalensi saat ini lebih dari 5,8 juta kasus di Amerika Serikat dan 

lebih dari 23 juta kasus di seluruh dunia.  Setiap tahunnya, di Amerika Serikat, lebih 

dari 550.000 orang yang didiagnosis dengan gagal jantung untuk pertama kalinya 

dan ada risiko seumur hidup pada satu dari 5 kasus yang akan berkembang menjadi 

sekumpulan gejala menjadi suatu sindroma. Gagal jantung mempunyai risiko besar 

baik morbiditas maupun mortalitas meskipun manajemen untuk gagal jantung telah 

mengalami banyak kemajuan. Lebih dari 2,4 juta pasien yang menjalani rawat inap 

memiliki gagal jantung sebagai diagnosis primer atau sekunder, dan hampir 

300.000 kematian setiap tahunnya secara langsung dikaitkan dengan gagal jantung.2 

Pada Profil Kesehatan Indonesia tahun 2008 disebutkan bahwa gagal 

jantung merupakan penyebab 13.395 orang menjalani rawat inap dan 16.431 orang 

menjalani rawat jalan di seluruh rumah sakit di Indonesia serta mempunyai 

persentase Case Fatality Rate sebesar 13,42%, kedua tertinggi setelah infark 
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miokard akut (13,49%). Dapat disimpulkan bahwa gagal jantung termasuk dalam 

penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat dan berakibat penurunan kualitas 

hidup.3 

Gagal jantung dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori baik 

berdasarkan lokasi, fungsi, maupun volume darah yang dipompa. Klasifikasi gagal 

jantung berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi gangguan fungsi sistolik 

(kontraksi) dan fungsi diastolik (relaksasi atau pengisian). Gangguan fungsi sistolik 

dapat terjadi karena infark pada miokard dan kardiomiopati, karena kelainan-

kelainan ini jantung tidak dapat memompa darah secara maksimal untuk memenuhi 

kebutuhan metabolisme tubuh.4 

Pasien gagal jantung terutama kelompok Gagal Jantung Kronik (GJK) 

memiliki dampak yang besar pada kualitas hidup pasien dan keluarga. Pasien yang 

mengalami GJK pada prinsipnya mempunyai gejala kelelahan dan dyspneu 

ditambah lagi dengan admisi berulang ke rumah sakit serta tingginya mortalitas 

berkontribusi memperburuk kesehatan.5 Kecenderungan pasien mengalami 

ketergantungan berpengaruh terhadap peran dan fungsi keluarga yang mengasuh 

pasien sehingga mengganggu status ekonomi keluarga, hal tersebut dikarenakan 

pasien dengan GJK harus selalu rutin dalam check up maupun terapi yang tentunya 

memerlukan biaya yang mahal, akibatnya tidak hanya secara finansial terganggu, 

tingkat stress keluarga juga berperan besar terkait masalah yang dihadapi keluarga. 

Pasien GJK juga memiliki masalah psikologi seperti cemas, gangguan tidur, depresi 

dan sensitifitas berlebihan yang mengakibatkan kualitas hidup pasien menurun.6 
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Menurut WHO pada tahun 2004, kualitas hidup didefinisikan sebagai 

persepsi individu sebagai laki-laki atau wanita dalam hidup, ditinjau dari konteks 

budaya dan sistem nilai dimana mereka tinggal dan berhubungan dengan standar 

hidup, harapan, kesenangan dan perhatian mereka. Hal ini merupakan konsep 

tingkatan, terangkum secara kompleks mencakup kesehatan fisik, status psikologis, 

tingkat kebebasan, hubungan sosial dan hubungan kepada karakteristik lingkungan 

mereka.7 

Penilaian kualitas hidup merupakan konsep multidimensional yang 

menggambarkan dampak dari penyakit dan terapi yang diberikan. Penilaian kualitas 

hidup juga menggambarkan kemampuan individu dalam melakukan aktivitas fisik 

dan sosialisasi di lingkungan sekitarnya serta dapat menerima kondisi penyakit 

yang diderita atau status kesehatannya. Berbagai instrumen dapat digunakan untuk 

menilai kualitas hidup pada pasien GJK. Terdapat setidaknya 7 instrumen berupa 

kuesioner pengukuran kualitas hidup yang spesifik untuk pasien gagal jantung. 

Sebuah studi yang dilakukan EMPRO-HF (Evaluating the Measurement of Patient-

Reported Outcome – Heart Failure) Group meninjau secara sistimatis 7 instrumen 

penilaian kualitas hidup dan didapatkan bahwa MLHFQ (Minnesota Living with 

Heart Failure Questionnaire), KCCQ (Kansas City Cardiomyopathy 

Questionnaire) dan CHFQ (Chonic Heart Failure Questionnaire) merupakan 

instrumen pilihan dalam menilai kualitas hidup pasien gagal jantung.7 

Telah banyak studi yang dilakukan untuk menilai kualitas hidup pada pasien 

GJK tetapi masih sedikit temuan yang menjelaskan hubungan fungsi sistolik 

dengan nilai kualitas hidup pada pasien GJK terutama di Indonesia. Berbagai 
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penelitian yang sebelumnya masih menyatakan hasil yang bertolak belakang 

terhadap berpengaruhnya fungsi sistolik terhadap kualitas hidup pasien.8,9 Bertolak 

dari masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui hubungan antara fungsi sistolik 

terhadap nilai kualitas hidup pada pasien GJK. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 “ Bagaimana hubungan antara fungsi sistolik terhadap nilai kualitas hidup 

pada pasien Gagal Jantung Kronik ? ” 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Umum 

 Mengetahui hubungan fungsi sistolik dengan kualitas hidup pada 

pasien Gagal Jantung Kronik 

 1.3.2 Tujuan Khusus 

  1. Mengetahui fungsi sistolik pasien Gagal Jantung Kronik 

  2. Mengetahui kualitas hidup pasien Gagal Jantung Kronik 

3. Menganalisis hubungan antara fungsi sistolik dengan kualitas 

hidup pada pasien Gagal Jantung Kronik 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui hubungan antara fungsi sistolik dengan kualitas hidup pada 

pasien Gagal Jantung Kronik. 

2. Membantu penatalaksanaan pasien Gagal Jantung Kronik yang lebih 

komprehensif. 

3. Memberikan dasar acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

 Penulis telah melakukan penelusuran pustaka dan menemukan penelitian 

yang mirip, yaitu : 

Tabel 1. Daftar penelitian sebelumnya 

No. Judul dan Peneliti Metode Penelitian Hasil 

1. McNamara, Robert L. Et 

al 

Systolic Function as a 

Predictor of Mortality 

and Quality of Life in 

Long-term Survivors 

with Heart Failure, 

Journal of Clinical 

Cardiology, 2008.8 

Jenis penelitian : 

Observasional analitik, 

desain Cohort studi . 

Variabel bebas : nilai 

Fraksi Ejeksi. Variabel 

terikat : mortalitas dan 

nilai kualitas hidup 

Terdapat hubungan 

antara fungsi sistolik 

dengan mortalitas. 

(p=0,003) 

Tidak terdapat 

hubungan bermakna 

antara fungsi sistolik 

dengan kualitas 

hidup. (p=>0,005) 

2. Kitzman, Dalane et al  

Pathophysiological 

Characterization of 

Isolated Diastolic Heart 

Failure in Comparison 

to Systolic Heart 

Failure, Journal of 

American Medical 

Association, 20029 

Jenis penelitian : 

Observasional analitik, 

desain cross-sectional, 

Variabel bebas : fraksi 

ejeksi, Variabel terikat 

: kapasitas latihan, 

fungsi neuroendokrin, 

nilai kualitas hidup 

Pada kuesioner 

MLHFQ didapatkan 

nilai kualitas hidup 

pada pasien gagal 

jantung sistolik lebih 

buruk dibandingkan 

dengan pasien gagal 

jantung diastolik. 

3. Hobbs, F.R.D et al  

Impact of heart failure 

and left ventricular 

systolic dysfunction on 

Jenis penelitian : 

Observasional analitik, 

desain penelitian 

:cross-sectional, 

Variabel bebas : fungsi 

Terdapat hubungan 

antara gagal jantung 

dengan penurunan 

kualitas hidup 

(p<0,0001)  
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quality of life. European 

Heart Journal, 200210 

jantung, fungsi sistolik, 

Variabel terikat : nilai 

kualitas hidup dengan 

SF-36 

 

  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak 

pada variabel yang digunakan, baik jenis maupun jumlahnya. Penilaian kualitas 

hidup menggunakan kuesioner MLHFQ yang bersifat disease-specific dan 

mempunyai nilai reliabilitas dan validitas yang tinggi untuk menilai kualitas hidup 

pasien terkhusus pasien Gagal Jantung Kronik dibandingkan penggunaan kuesioner 

generik SF-36 yang digunakan pada penelitian sebelumnya.


