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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas mengenai latar belakang, masalah penelitian, tujuan 

penelitian, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, definisi konseptual 

dan operasional, serta manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit jantung koroner adalah istilah umum yang dipakai untuk 

penumpukan plak di arteri jantung yang dapat menyebabkan serangan 

jantung (American Heart Association, 2013). Penurunan suplai darah ke otot 

jantung menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara suplai dan 

kebutuhan oksigen  (Pusat Kesehatan Jantung Harapan Kita, 2011). Pada 

akhirnya, ketidakseimbangan ini akan menimbulkan gangguan pompa 

jantung dan mempengaruhi tubuh secara sistemik (Pusat Kesehatan Jantung 

Harapan Kita, 2011). 

Penyakit Jantung Koroner (PJK) atau penyakit kardiovaskular saat ini 

merupakan salah satu penyebab utama dan pertama kematian di negara maju 

dan berkembang, termasuk Indonesia. Pada tahun 2010, secara global 

penyakit ini akan menjadi penyebab kematian pertama di negara 

berkembang, menggantikan kematian akibat infeksi. Diperkirakan bahwa 

diseluruh dunia, pada tahun 2010 PJK menjadi pembunuh pertama tersering 

yakni sebesar 36% dari seluruh kematian. Angka ini dua kali lebih tinggi 

dari angka kematian akibat kanker. Berbagai faktor risiko mempunyai peran 
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penting timbulnya PJK mulai dari aspek metabolik, hemostasis, imunologi, 

infeksi dan banyak faktor lain yang saling terkait (Yahya, 2010).  

Di Indonesia dilaporkan PJK (yang dikelompokkan menjadi penyakit 

sistem sirkulasi) merupakan penyebab utama dan pertama dari seluruh 

kematian, yakni sebesar 26,4%, angka ini empat kali lebih tinggi dari angka 

kematian yang disebabkan oleh kanker (6%). Dengan kata lain, lebih kurang 

satu diantara empat orang yang meninggal di Indonesia adalah akibat PJK. 

Secara umum, diperoleh dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 

tahun 2013, prevalensi penyakit jantung koroner berdasarkan diagnosis dan 

gejala yang tertinggi berada di provinsi Nusa Tenggara Timur (0,8 %), 

diikuti Sulawesi Tengah (0,7 %),  Sulawesi Selatan dan Papua sebesar 0,5 

%. 

Berdasarkan data rekam medis dari salah satu Rumah Sakit Swasta di 

Indonesia Bagian Tengah, penyakit jantung koroner berada di urutan ke 

empat dari 20 diagnosa medis utama yang paling banyak dialami oleh 

pasien, dengan total 1093 pasien selama tahun 2017. Sementara itu, jumlah 

kunjunga  ke ruang Poliklinik Jantung pada tahun 2017, mencapai 1350 

kunjungan. Sebanyak 94,74 % dari kunjungan tersebut merupakan 

kunjungan dari pasien dengan penyakit jantung koroner. Sedangkan dalam 

tiga bulan terakhir (Oktober-Desember 2017), data pasien yang berkunjung 

ke Poliklinik Jantung di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah 

adalah berjumlah 158 pasien. Sebanyak 55,6 % dari 158 pasien tersebut, 
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diantaranya merupakan pasien dengan jantung koroner yang berkunjung 

selama dua kali atau lebih. 

Berdasarkan pada data yang telah didapatkan dan setelah dilakukan 

observasi dan wawancara singkat pada sepuluh orang, ternyata ditemukan 

jika delapan dari sepuluh pasien  sudah datang berobat lebih dari dua kali 

dalam kurun waktu dua minggu, dan juga sudah pernah dirawat selama tiga 

kali dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Sedangkan normalnya adalah, 

dokter akan meresepkan obat dan jadwal kontrol kembali sekali dalam satu 

bulan. Berdasarkan hasil wawancara singkat yang dilakukan, ditemukan 

bahwa enam dari sepuluh orang pasien beranggapan bahwa sekali terkena 

penyakit jantung koroner, maka pasien tidak akan sembuh seperti semula 

dan akan terus menderita penyakit ini seumur hidupnya. Enam  dari sepuluh 

orang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki motivasi untuk sembuh, 

dan cenderung pasrah dan tidak patuh terhadap obat yang sudah diresepkan 

oleh dokter, pasien juga mengatakan bahwa mereka juga kurang peduli 

dengan saran dan masukan dari para tenaga medis untuk membantunya agar 

dapat sembuh dari penyakitnya. Selain itu, enam  dari sepuluh orang pasien 

juga mengatakan bahwa mereka mengalami penurunan produktivitas dalam 

pekerjaan sebagai akibat dari penyakit yang dialami, dan juga karena 

seringnya mendapatkan perawatan di rumah sakit. 

Penyakit jantung koroner memiliki dampak yang besar pada pasien 

dan keluarga. Pasien yang mengalami penyakit jantung, akan menunjukkan 

gejala kelelahan saat melakukan aktifitas yang berat, ditambah lagi dengan 
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hospitalisasi dirumah sakit, membuat pasien akan cenderung memiliki 

ketergantungan akan perawatan di rumah sakit. Kecenderungan pasien 

mengalami ketergantungan ini dapat berpengaruh terhadap peran dan fungsi 

keluarga yang mengasuh pasien.  

Keperawatan memiliki perhatian tertentu pada kebutuhan manusia 

terhadap tindakan keperawatan dirinya sendiri dan kondisi serta 

pelaksanaannya secara terus menerus dalam upaya mempertahankan 

kehidupan dan kesehatan, penyembuhan dari penyakit jantung koroner. 

Keperawatan yang tidak terlepas dari caring dalam proses pelayanan kepada 

pasien, menuntut seorang perawat untuk menjadi seorang yang profesional 

dalam memberikan pelayanan keperawatan selalu menggunakan pendekatan 

caring (Dorcie.F dkk, 2016).  

 Pendekatan caring dapat memberikan peningkatan rasa keyakinan 

diri untuk melakukan perubahan perilaku dalam membantu pelayanan 

keperawatan terhadap pasien dengan penyakit jantung koroner. Perhatian 

serta kepedulian seorang profesional atau perawat dapat membantu proses 

dalam mengurangi perasaan cemas pasien dan meningkatkan kualitas hidup 

pasien. (Dorcie. F, dkk, 2016) 

Menurut World Health Organization Quality of  Life (WHOQOL), 

dalam King, C. R., & Hinds, P. S. (2011), kualitas hidup didefinisikan 

sebagai persepsi individu dari posisi mereka dalam kehidupan dalam 

konteks sistem budaya dan nilai dimana mereka hidup dan dalam 

hubungannya dengan tujuan mereka, standar harapan dan kekhawatiran.  
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Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 

mengatakan bahwa kualitas hidup adalah sebuah konsep multidimensional 

yang luas yang biasanya mencakup evaluasi subjektif dari kedua aspek 

positif dan negatif dari kehidupan. Adapun yang menjadi tantangan dalam 

mengukur kualitas hidup adalah meskipun istilah "kualitas hidup" memiliki 

makna bagi hampir semua orang dan setiap disiplin akademik, individu dan 

kelompok dapat menentukan secara berbeda. Meskipun kesehatan 

merupakan salah satu domain penting dari kualitas hidup secara 

keseluruhan, ada domain lain juga misalnya, pekerjaan, perumahan, sekolah 

dan lingkungan. Aspek budaya, nilai-nilai, dan spiritualitas juga aspek kunci 

dari kualitas hidup yang menambah kompleksitas pengukurannya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rochmayanti (2011) 

dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup 

pasien penyakit jantung koroner di Rumah Sakit Pelni Jakarta”, ditemukan 

bahwa depresi sebagai faktor yang paling berhubungan dengan kualitas 

hidup (p=0,0005). Khariroh, Ayu, dan Akbar (2009) dalam penelitiannya 

yang berjudul “Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian penyakit 

jantung koroner pada klien yang dirawat di ruang ICU RSU Kota 

Tanjungpinang pada bulan Oktober-Desember Tahun 2009”menemukan  

bahwa penderita PJK sangat umum terjadi, diantara penderita obesitas 

(80%), yang memiliki kebiasaan makan kurang baik (100%) dan diantara 

yang berpendidikan rendah (71%). 
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Pada umumnya kualitas hidup menurun dengan semakin lamanya 

waktu pasien tersebut menderita penyakit jantung koroner. Seiring dengan 

semakin lamanya waktu menderita, akan semakin banyak permasalahan dan 

tingkat stress yang di hadapi dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. 

Individu yang telah terkena penyakit jantung selama waktu yang cukup lama 

sering dihadapkan dengan kondisi seperti perubahan fisik yang semakin 

lemah dan berbagai penyakit mengancam sehingga menyebabkan 

ketidakberdayaan dan dapat mempengaruhi kualitas hidupnya (Heo dkk., 

2008). 

1.2 Rumusan Masalah 

Tingginya jumlah pasien yang mengalami penurunan kualitas hidup, 

setelah menderita penyakit jantung selama kurun waktu lebih dari tiga tahun, 

ditandai dengan kurangnya kepatuhan pasien akan resep obat dan pola 

makan yang diresepkan oleh dokter, membuat pasien sering datang untuk 

berobat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui hubungan antara 

lama menderita dan kualitas hidup pada pasien penyakit jantung koroner di 

satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah. 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian yang telah dijelaskan di atas, tujuan 

penelitian ini adalah : 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Mengidentifikasi hubungan antara kualitas hidup dengan lama 

menderita pada pasien penyakit jantung koroner di satu Rumah Sakit 

Swasta Indonesia Bagian Tengah. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a) Mengidentifikasi karakteristik responden dengan melihat usia, 

jenis kelamin, pekerjaan dan tingkat pendidikan pasien penyakit 

jantung koroner di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian 

Tengah 

b) Mengidentifikasi lama menderita pada pasien penyakit jantung di 

satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah 

c) Mengidentifikasi kualitas hidup pada pasien penyakit jantung di 

satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah 

d) Mengidentifikasi hubungan antara lama menderita dengan 

kualitas hidup pada pasien penyakit jantung di satu Rumah Sakit 

Swasta Indonesia Bagian Tengah. 
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1.4  Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian, maka pertanyaan penelitian yang 

tepat adalah “Apakah ada hubungan antara lama menderita dan kualitas 

hidup pada pasien penyakit jantung koroner di satu Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Tengah?” 

 

1. 5  Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai referensi dalam ilmu keperawatan paliatif yang dapat 

menambah dan memperkaya ilmu keperawatan, khususnya dalam 

bidang kualitas hidup pasien penyakit jantung koroner. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a) Bagi penulis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan penulis mengenai hubungan dari lama menderita 

dengan kualitas hidup penyakit pada pasien gagal jantung koroner. 

b) Bagi Rumah Sakit 

Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi 

perawat di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah 

dalam memberi informasi mengenai kualitas hidup pasien juga 

yang dapat menjadi faktor dari lama pasien menderita penyakit 

jantung. 
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c) Bagi Institusi 

Manfaat penelitian ini bagi institusi pendidikan diharapkan 

dapan menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi kalangan 

yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang 

berhubungan dengan judul penelitian diatas dan juga dapat 

dijadikan referensi pembelajaran dalam mata kuliah keperawatan 

medikal bedah dan paliatif 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara lama 

menderita dan kualitas hidup pada pasien penyakit jantung di satu Rumah 

Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah. (Ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 




