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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Gagal jantung (HF) adalah salah satu gangguan kardiovaskular utama 

dengan morbiditas dan mortalitas cukup tinggi yang mencapai 1-2 % pada orang 

dewasa di negara maju.1 Sejumlah penelitian telah menemukan bahwa proporsi 

yang signifikan dari pasien dengan klinis gagal jantung adalah gagal jantung 

dengan fraksi ejeksi ventrikel kiri normal atau heart failure with a preserved 

ejection fraction (HFpEF) dengan tampilan disfungsi diastolik yang 

predominan.2,3 Pada studi-studi sebelumnya, HFpEF dianggap lebih ringan 

daripada gagal jantung sistolik atau heart failure with a reduced ejection fraction 

(HFrEF) dengan angka mortalitas dan morbiditas yang lebih rendah.2–4 Beberapa 

penelitian mengenai terapi yang diberikan pada pasien HFpEF belum 

menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan. Patofisiologi yang mendasari 

HFpEF juga masih belum sepenuhnya dimengerti, tetapi secara tradisional banyak 

dikaitkan dengan remodeling pada ventrikel kiri yang hipertensif. Namun, 

beberapa studi penelitian terbaru menunjukkan bahwa inflamasi sistemik yang 

berhubungan dengan keadaan kardiovaskuler  dan penyakit non-kardiovaskuler, 

anemia, kekurangan zat besi, penyakit paru obstruktif menahun (PPOK) dan 

obesitas) ditengarai sebagai mekanisme yang menimbulkan inflamasi miokardium 

dan fibrosis, meningkatnya stress oksidatif serta penurunan bioenergetika 

miokardium.5 
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Koenzim Q10 (CoQ10) atau Ubiquinone merupakan molekul lipofilik 

yang umum terdapat pada membran sel. Koenzim Q10 dikenal sebagai kofaktor 

yang berfungsi pada membran dalam mitokondria untuk mentransfer elektron dari 

kompleks I dan II untuk kompleks III pada proses pembentukan ATP. Selain itu, 

aktivitas redoks CoQ10 juga memungkinkan untuk bertindak sebagai antioksidan 

membran.6 Mengingat patofisiologi yang mendasari HFpEF adalah meningkatnya 

stress oksidatif dan menurunnya bioenergetika miokardium, oleh karena 

pemberian suplemen CoQ10 ini dapat menjadi pilihan yang sangat baik dalam 

pengelolaan HFpEF karena dapat meningkatkan bioenergetika miokardium dan 

menurunkan stress oksidatif. 

Salah satu tujuan pengobatan gagal jantung adalah meningkatkan 

kualitas hidup pasien. Ukuran kualitas hidup pada pasien memberikan informasi 

medis yang penting di samping data laboratorium.7  Gejala yang dikeluhkan pada 

pasien HFpEF berpengaruh terhadap kapasitas fungsional pasien baik aktivitas 

fisik maupun emosional. Beberapa pasien susah untuk menerima penyakitnya 

sehingga pasien merasa tak berdaya dan putus asa. Hal ini mengganggu 

pengobatan yang efektif dan perawatan diri pasien.8 Pengukuran  kualitas hidup 

pada pasien gagal jantung dapat dilakukan dengan Minnesota Living with Heart 

Failure Questionnaire (MLHFQ).9 MLHFQ memiliki 21 item pertanyaan yang 

diberi nilai pada skala Likert enam poin dari angka 0 (tidak ada pengaruh) sampai 

5 (sangat banyak pengaruh). Skor total yang dapat diperoleh dari MLHFQ 

berkisar antara 0-105.10 Riset yang dilakukan oleh Thomas dkk melalui studi I-

PRESERVED  menunjukkan bahwa MLHFQ dapat diandalkan dan sensitif 

terhadap dampak buruk HFpEF pada kehidupan pasien . Kuesioner ini selain 



3 

 

menilai dari kualitas hidup secara umum juga dapat menilai dua dimensi secara 

spesifik seperti fisik dan emosional yang dapat mempengaruhi aktivitas hidup 

pasien HF . Selain itu juga MLHFQ dapat mengukur tingkat keparahan, gejala dan 

tanda yang ada pada pasien HFpEF. Peneliti juga  belum  menemukan bahwa ada 

penelitian yang menggunakan MLHFQ sebagai kuesioner untuk melihat kualitas 

hidup pada pasien HFpEF setelah diberikan CoQ10. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah pemberian koenzim Q10 dapat memperbaiki kualitas hidup  

penderita heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF) ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Membuktikan pemberian koenzim Q10 dapat memperbaiki kualitas hidup  

pada penderita HFpEF  

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Membuktikan apakah pemberian koenzim Q10 dapat memperbaiki 

faktor fisik pada penderita HFpEF  

b. Membuktikan apakah pemberian koenzim Q10 dapat memperbaiki 

faktor emosional pada penderita HFpEF  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan 

penelitian adalah: 



4 

 

a. Memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan 

mengenai pengaruh koenzim Q10 terhadap peningkatan kualitas hidup 

pada penderita HFpEF 

b. Dapat dipergunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya  

1.4.2 Manfaat hasil penelitian untuk aplikasi praktis klinis adalah apabila 

terbukti koenzim Q10 dapat memperbaiki kualitas hidup penderita HFpEF, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk 

pemberian koenzim Q10 pada penderita HFpEF dengan 

mempertimbangkan status klinisnya. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

 Berdasarkan penelusuran pustaka pada pusat data PubMed National 

Library of Medicine, dijumpai beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian 

ini, yaitu: 

Tabel 1.Penelitian sebelumnya tentang penggunaan MLHFQ pada gagal 

jantung  

No. 
Peneliti, Judul 

Publikasi, dan Jurnal 
Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. Assessment of Long-

Term Effects of 

Irbesartan on Heart 

Failure With Preserved 

Ejection Fraction as 

Measured by the 

Minnesota Living With 

Heart Failure 

Questionnaire in the 

Subyek: Pasien yang 

memenuhi kualifikasi berusia 

60 tahun dengan gejala New 

York Heart Association 

(NYHA) kelas II-IV dan 

fraksi ejeksi 45%. Pasien 

yang tidak dirawat di rumah 

sakit karena gagal jantung 

selama 6 bulan sebelumnya 

MLHFQ adalah 

kuesioner yang dapat 

diandalkan, valid, dan 

sensitif pada dampak 

buruk HFpEF pada 

kehidupan pasien. 

Irbesartan tidak secara 

substansial dapat 

meningkatkan skor 
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Irbesartan in Heart 

Failure With Preserved 

Systolic Function (I-

PRESERVE) Trial. 

Circulation heart 

failure. 2012;5(2):217–

225 

dapat  mengalami gejala 

NYHA kelas III atau IV 

dengan bukti kuat adanya 

gagal jantung, atau substrat 

untuk HF-PEF, seperti ECG 

atau bukti ekokardiografi 

hipertrofi ventrikel kiri. atau, 

jika fibrilasi atrium tidak ada, 

dibiarkan pembesaran atrium. 

Pengobatan dengan inhibitor 

enzim angiotensin-converting 

diizinkan hingga sepertiga 

pasien yang terdaftar yang 

memiliki indikasi spesifik 

seperti diabetes atau penyakit 

kardiovaskular aterosklerotik 

Desain: studi eksperimental 

Variabel: Perbaikan kelas 

fungsional NYHA, QOL dari 

Minessota Living with Heart 

Failure Questionaire 

(MLHFQ).  

MLHFQ selama 

periode panjang masa 

perawatan. 

 

 

2. Use of the “Minnesota 

Living with Heart 

Failure Questionnaire” 

Quality of Life 

Questionnaire in 

Kosovo’s Heart Failure 

Patients 

Subyek: 103 pasien HF 

berturut-turut (63 ± 10 tahun, 

56 wanita, 48% hipertensi dan 

26% etiologi iskemik, 

diklasifikasikan sebagai 

NYHA I-III) yang dirawat di 

klinik rawat jalan atau rawat 

inap di University Clinical 

Center of Kosovo 

Desain: studi cross sectional, 

Nilai median 

keseluruhan MLHFQ 

adalah 51 (rata-rata 50 

± 18). Pasien wanita 

memiliki total yang 

lebih tinggi (p = 0,015), 

emosional (p = 0,022) 

dan fisik (p = 0,019) 

MLWH dibandingkan 

dengan pasien laki-laki. 
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consecutive sampling 

Variabel: Perubahan kelas 

fungsional NYHA,  Minessota 

Living with Heart Failure 

Questionaire (MLHFQ), 6-

min walk test, kadar level N-

terminal pro–B type 

natriuretic peptide (NT-

proBNP). 

Total skor MQLQ 

memiliki korelasi yang 

baik dengan jarak 

6MWT (p <0,001), 

tetapi tidak dengan 

tingkat tingkat 

NTproBNP (p = 0,364). 

Hubungan yang 

signifikan ditemukan 

juga antara kelas 

fungsional MLWH dan 

NYHA pada pasien HF 

(p = 0,002 untuk total , 

p = 0,026 untuk emosi, 

dan p <0,001 untuk 

skor MLHF fisik). 

Kelas fungsional 

NYHA juga berkorelasi 

secara signifikan 

dengan jarak 6MWT (p 

<0,001 untuk 

keduanya). 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut diatas adalah pada 

penelitian pertama terdapat perbedaan pada terapi yang diberikan, sedangkan pada 

penelitian yang kedua penilaian MLHFQ pada seluruh pasien HF bukan pada 

pasien HFpEF. 

 

 

  


