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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gagal jantung kronik adalah sindrom klinis kompleks yang merupakan hasil 

dari kelainan struktur atau fungsional jantung atau gangguan non - jantung yang 

mengganggu kemampuan jantung untuk merespon tuntutan fisiologis untuk 

meningkatkan output jantung.1 Penelitian telah banyak dilakukan untuk mengetahui 

patofisiologi serta pengobatannya tetapi angka morbiditas dan mortalitas masih 

terus meningkat. Gagal jantung kronik dapat disebut kompensasi atau 

dekompensasi. Pada gagal jantung kompensasi masih menunjukkan gejala yang 

stabil, retensi cairan dan tanpa edema paru. Gagal jantung dekompensasi mengacu 

pada kerusakan yang muncul sebagai episode akut edema paru, rasa tidak nyaman, 

penurunan toleransi latihan dan peningkatkan sesak napas saat aktivitas.2 Pasien 

dengan penyakit kronik diharuskan mengkonsumsi lebih dari satu macam obat 

dalam jangka waktu lama dengan kepatuhan yang terkontrol dengan baik. Saat ini 

farmakoterapi merupakan salah satu pilihan untuk meningkatkan kelangsungan 

hidup dan mencegah komplikasi pada gagal jantung kronik.3 

Gagal jantung di dunia telah melibatkan setidaknya 23 juta penduduk.  Lebih 

dari 5,8 juta orang dewasa di Amerika Serikat hidup dengan gagal jantung dengan 

insidensi berkisar antara 2 sampai 5 per 1.000 orang per tahun. Kemajuan teknologi 

pengobatan dapat meningkatkan angka kelangsungan hidup penderita namun angka 

kematian penyakit ini masih tinggi. Pasien yang didiagnosis gagal jantung 50% 
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mengalami kematian dalam 5 tahun dan 25% mengalami kematian pada satu tahun 

pertama setelah didiagnosis.4 Berdasarkan laporan dari rumah sakit dan puskesmas 

di Provinsi Jawa Tengah tahun 2006, prevalensi kasus Chronic Heart Failure 

(CHF) sebesar 12,96 per 1000 penduduk. Hal tersebut mengalami peningkatan 

dibandingkan tahun 2005, yaitu dimana prevalensi kasus CHF sebesar 9,89 per 

1000 penduduk.5 

Siklus jantung terdiri dari periode sistolik (kontraksi dan pengosongan isi) 

dan diastolik (relaksasi dan pengisian jantung). Periode diastolik termasuk bagian 

dari siklus jantung dimulai pada penutupan katup aorta, ketika tekanan ventrikel 

kiri turun di bawah tekanan aorta sehingga darah mengisi ventrikel kiri dan berakhir 

pada penutupan katup mitral.6 Disfungsi diastolik adalah suatu kondisi dimana 

ruang ventrikel tidak dapat menerima volume darah yang memadai selama diastolik 

normal pada tekanan dan volume yang cukup untuk mempertahankan volume 

sekuncup (stroke volume).7 Hal ini disebabkan karena otot menjadi kaku dan 

kehilangan beberapa kemampuannya untuk relaksasi. Akibatnya ruang yang 

terkena mengalami kesulitan mengisi darah selama masa istirahat. Seringkali 

dinding jantung menebal dan ukuran ruang yang tersisa mungkin normal atau 

berkurang. Disfungsi diastolik tanpa gangguan sistolik (LVEF > 50%) dapat 

disebut dengan gagal jantung kronik dengan fraksi ejeksi normal.8 

Ukuran kualitas hidup pada pasien sakit kronik memberikan informasi medis 

yang penting di samping data laboratorium. Salah satu tujuan dari pengukuran 

kualitas hidup adalah untuk penilaian bagaimana pengaruh penyakit tersebut dalam 

kehidupan pasien sehari - hari.9 Gejala yang dikeluhkan pada pasien gagal jantung 
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kronis berpengaruh terhadap kapasitas fungsional pasien baik aktivitas fisik, 

keadaan mental maupun kemampuan bersosial. Beberapa pasien susah untuk 

menerima penyakitnya sehingga pasien merasa tak berdaya dan putus asa. Hal ini 

mengganggu pengobatan yang efektif dan perawatan diri pasien.10 Banyak alat 

pengukur untuk menilai kualitas hidup dan dapat dikelompokan menjadi dua yaitu 

spesifik penyakit tertentu (disease-spesific) dan generik (generic instrument). 

Kuesioner yang spesifik untuk penyakit tertentu biasanya berisikan pertanyaan-

pertanyaan khusus yang sering terdapat pada penyakit tersebut. Untuk mengukur 

kualitas hidup pada pasien gagal jantung ada beberapa kuesioner yang digunakan 

antara lain SF-36, Chronic Heart Failure Questionnaire (CHQ), Kansas City 

Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) dan Minnesota Living with Heart Failure 

Questionnaire (MLHFQ). Pada penelitian ini menggunakan MLHFQ sebagai 

instrumen pengukuran. Tujuan dari kuesioner ini adalah untuk mengetahui efek dari 

gagal jantung beserta penanganannya terhadap kualitas hidup pasien dengan gagal 

jantung. Waktu yang dibutuhkan untuk pengukuran juga cukup singkat.11,12 

Telah banyak studi yang menilai kualitas hidup pasien gagal jantung kronik 

tetapi adanya penelitian hubungan antara fungsi diastolik dengan kualitas hidup 

masih terdapat beberapa pro dan kontra. Ada penelitian yang menyatakan bahwa 

fungsi diastolik yang lebih berpengaruh terhadap penurunan dimensi kualitas hidup 

dibanding fungsi sistolik. Disebutkan pula kelainan pada fungsi diastolik dapat di 

deteksi lebih awal atau sebelum muncul manifestasi klinis.32,33 Tetapi pada 

penelitian yang lain dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara disfungsi sistolik 

dan diastolik terhadap kualitas hidup.34 Oleh karena itu kami akan membahas lebih 
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lanjut tentang hubungan antara fungsi diastolik dari pasien gagal jantung kronik 

dengan fraksi ejeksi normal dengan kualitas hidup berdasarkan Minessota Living 

with Heart Failure Questionaire (MLHFQ).  

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

Bagaimana hubungan antara fungsi diastolik dengan kualitas hidup pada pasien 

gagal jantung kronik dengan fraksi ejeksi normal ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kualitas hidup dengan 

fungsi diastolik pasien gagal jantung kronik dengan fraksi ejeksi normal. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengetahui fungsi diastolik pada pasien gagal jantung kronik. 

2) Mengetahui kualitas hidup pasien gagal jantung kronik dengan fraksi ejeksi 

normal. 

3) Menganalisis hubungan fungsi diastolik dengan kualitas hidup pasien gagal 

jantung kronik dengan fraksi ejeksi normal. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1) Mengetahui hubungan kualitas hidup dengan fungsi diastolik pasien gagal 

jantung kronik dengan fraksi ejeksi normal. 

2) Membantu penatalaksanaan gagal jantung kronik yang lebih komprehensif. 

3) Memberikan informasi bagi peneliti - peneliti selanjutnya. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Keaslian penelitian 

Peneliti, Judul, Nama 

Jurnal, Tahun Terbit 

Metodologi Penelitian Hasil 

Bussoni, M. Guirado, G. 

Roscani,M. Polegato, B. 

Matsubara, S.  Bazan,S. 

Matsubara, B. Diastolic 

function is associated with 

quality of life and exercise 

capacity in stable heart 

failure patients with reduced 

ejection fraction. Brazilian 

Journal of Medical and 

Biological Research (2013) 

46: 803-08. 2011. 

 Jenis Penelitian : 

Observasional 

 Setting : Ambulato´ rio 

de Insuficieˆncia 

Cardı´aca of institution 

for HF and reduced 

LVEF 

 Desain : prospective 

study 

 Subjek : 44 pasien gagal 

jantung dengan usia 

diatas 18 tahun ( 55±11 

tahun ), 27 laki laki dan  

perempuan dengan 

disfungsi diastolik dan 

penurunan LVEF yang 

diberi perlakuan berupa 

six-minutes walk test 

(6MWT) 

Tidak ada hubungan yang 

ditemukan antara jarak 

berjalan dan LVEF atau 

mitral annulus systolic 

velocity. Fungsi diastolik 

berhubungan dengan 

kapasitas fisik dan 

kualitas hidup. 

Edelmann F, Stahrenberg 

R, Polzin F, Kockskamper 

A, Dungen HD, Duvinage A 

et al. Impaired physical 

quality of life in patients 

with diastolic dysfunction 

associates more strongly 

with neurohumoral 

 Jenis Penelitian : 

Observasional 

 Desain : cross sectional 

 Subjek : Pasien dengan 

riwayat gagal jantung 

dengan fungsi sistolik 

normal, fungsi diastolik 

normal dan disfungsi 

diastolik dengan atau 

Kualitas hidup dievaluasi 

oleh Short Form 36 (SF - 

36) questionnaire. 

Dimensi fisik dan skor 

komponen fisik lebih 

rendah pada disfungsi 

diastolik , sedangkan skor 

komponen mental yang 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Edelmann%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21473981
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stahrenberg%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21473981
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stahrenberg%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21473981
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Polzin%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21473981
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kocksk%C3%A4mper%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21473981
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kocksk%C3%A4mper%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21473981
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%C3%BCngen%20HD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21473981
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duvinage%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21473981


6 
 

 
 

activation than with 

echocardiographic 

parameters: quality of life in 

diastolic dysfunction. 

American Heart Journal 

Vol.161(4):797-804. 2011. 

tanpa peningkatan 

tekanan pengisian yang 

diukur dengan 

ekokardiografi.  

tidak berbeda . SF - 36 – 

PF berkorelasi lemah 

dengan ekokardiografi 

sebagai indikator fungsi 

diastolik.  

 

Rao A, Asadi M, Walsh J, 

Gray D. Quality of Life in 

Patients With Signs and 

Symptoms of Heart Failured 

- Does Systolic Function 

Matter?, Journal of Cardiac 

Failure. Journal of Cardiac 

Failure Vol.12(9):677-83. 

2006 

 Jenis penelitian : 

Observasional analitik 

 Desain penelitian : cross 

sectional 

 Subyek : 400 pasien PSF 

dan LVSD 

 

Tidak  terdapat perbedaan 

yang bermakna antara 

pasien PSF (Preserve 

Systolic Function) dengan 

pasien LVSD (Left 

Ventricular Systolic 

Dysfunction) 

 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Bussoni adalah pada penelitian ini 

menggunakan subyek pasien dengan disfungsi diastolik tanpa penurunan fungsi 

sistolik (penurunan LVEF), desain penelitian cross sectional tanpa pengamatan 

latihan dan pasien hanya menjawab kuesioner.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Edelmann adalah pada penelitian 

ini menggunakan subyek pasien disfungsi diastolik dengan fungsi sistolik normal 

dan kuesioner yang digunakan adalah Minessota Living with Heart Failure 

Questionaire (MLHFQ). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rao adalah pada penelitian ini 

menggunakan subyek pasien gagal jantung kronik dengan fraksi ejeksi normal, 

sedangkan penelitian Rao membedakan antara fraksi ejeksi normal dan fraksi ejeksi 

yang turun dalam pengaruhnya terhadap kualitas hidup.


