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MOTTO

Keberhasilan berarti Menang!

Keberhasilan – Prestasi – adalah Tujuan Hidup

Cara terbaik untuk memperoleh keberhasilan adalah dengan percaya bahwa

saya akan berhasil!

Jika percaya “saya dapat melakukannya” dan benar-benar percaya, maka

“bagaimana melakukannya” itu pun akan berkembang secara otomatis......

La Takhauf Wa La Tahzan....

Jangan takut dan jangan bersedih

Man Jadda Wajada....

Siapa yang bersungguh-sungguh,

Pasti akan mendapatkan hasil yang baik

Kepersembahkan Karya Tulis Ini Untuk Ayah dan Ibuku tercinta,

Saudara-saudaraku, Keluargaku, Almamaterku, Agamaku

Serta Bangsa dan Negaraku
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ABSTRAK

Desi Saputri (P00320014058). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas
Hidup Penderita Penyakit Jantung Koroner Di Poliklinik RSU Bahteramas Tahun
2017”. dibawah Bimbingan Ibu Lena Atoy., S.ST., M.PH dan Ibu Hj. Nurjannah.,
B.Sc., S.Pd., M.Kes (xii + 59 Halaman + 10 Tabel + 12 Lampiran). Penyakit
jantung koroner merupakan penurunan fungsi fisik dan psikologis yang
berdampak pada kualitas hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien penyakit jantung koroner.
Rumusan masalah: Apakah Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Penderita
Penyakit Jantung Koroner Di Poliklinik RSU Bahteramas. Adapun variabel
independen dalam penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan,
penghasilan, status perkawinan, depresi, koping dan dukungan sosial. Serta
variabel terikat adalah penderita PJK. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 9
Maret – 20 Juni 2017, dengan metode penelitian deskriptif. Populasi sebanyak
361 orang dengan kriteria pasien yang menderita PJK di poliklinik jantung RSU
Bahteramas. Sampel sebanyak 36 orang dengan menggunakan teknik accidental
sampling. Hasil penelitian responden bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi
kualitas hidup penderita PJK yang tidak dapat dimodifikasi yaitu Usia,
Pendidikan, Pekerjaan, Penghasilan, Status Pernikahan, dan Jenis Kelamin sangat
mempengaruhi kualitas hidup penderita PJK. Dimana hasil penelitian yang
didapatkan jumlah responden yang mempengaruhi sebanyak 36 orang (100%) dan
yang tidak mempengaruhi sebanyak 0 orang (0%). Serta hasil penelitian faktor
yang mempengaruhi kualitas hidup penderita PJK yang dapat dimodifikasi
meliputi Depresi, Koping dan Dukungan Sosial sangat mempengaruhi kualitas
hidup penderita PJK. Dimana hasil penelitian yang didapatkan jumlah respon
yang mempengaruhi sebanyak 19 orang (53%) dan yang tidak mempengaruhi
sebanyak 17 orang (47%). Berdasakan hal tersebut perawat perlu mendeteksi
secara dini depresi, koping dan dukungan sosial yang dialami oleh pasien dan
memberikan pendidikan kesehatan.

Kata Kunci : Penyakit Jantung Koroner, Kualitas Hidup
Daftar Pustaka : 20 Literatur (2002-2016) dan 12 dari Internet
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

World Health Organization (WHO), Penyakit jantung koroner

merupakan pembunuh nomor satu di negara-negara maju dan dapat juga

terjadi di negara-negara berkembang (WHO 2010). American Hearth

Association (AHA) (2008), melaporkan bahwa jumlah pasien yang menjalani

perawatan medis di Amerika Serikat pada tahun 2005 hampir mencapai 1,5

juta orang. Laporan tersebut menyebutkan, kira-kira 1,1 juta orang (80%)

mengalami Non ST Elevation Miocard Infarrct (STEMI) (kolinsky, 2009

dalam Rochmayanti, 2011). Di antara jumlah tersebut, sekitar 7,6 juta

kematian disebabkan penyakit jantung koroner. Menurut WHO (2008, dalam

panthee & kripracha, 2011) menyatakan bahwa pada tahun 2020 sekitar 23.6

juta orang akan meninggal karena penyakit kardiovaskuler terutama karena

penyakit jantung, sehingga menjadi ancaman penyebab kematian utama

didunia.

Penyakit jantung merupakan masalah yang bertambah penting sesuai

dengan pertambahan usia harapan hidup, makin panjang usia seseorang maka

makin lama jantung bekerja, maka dengan sendirinya akan beresiko jantung

menjadi lelah, kemampuan dalam berkontraksi semakin turun dan cenderung

berdilatasi. Angka kejadian penyakit jantung koroner (PJK) cenderung

semakin meningkat. Tanda dan gejala yang ditimbulkan oleh PJK meliputi

rasa berat, tertekan, nyeri, diremas-remas di dada tengah yang dalam (angina
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pectoris) sebagai tanda otot jantung kekurangan oksigen (anonim, 2009).

Penyakit jantung koroner (PJK)

merupakan istilah yang merujuk pada penyakit jantung yang

diakibatkan oleh menurunnya suplai darah ke otot jantung (Black & Hawks,

2009). 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.

Faktor resiko munculnya penyakit jantung koroner meliputi faktor

yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Faktor yang tidak dapat

dimodifikasi antara lain: usia, jenis kelamin dimana laki-laki lebih banyak

dari pada perempuan, etnis (etnis kulit putih lebih beresiko dibandingkan

etnis lainnya) dan predisposisi genetik. Sedangkan faktor yang dapat

dimodifikasi berupa faktor mayor dan kontributif. Faktor resiko mayor berupa

peningkatan kolesterol, hipertensi, merokok, aktivitas fisik dan obesitas.

Sedangkan yang termasuk faktor kontributif adalah diabetes mellitus, status

psikologis dan tingkat homosistein (Lewis et al, 2007).

Kualitas hidup yang baik pada pasien dengan penyakit jantung

koroner sangat diperlukan untuk mempertahankan agar pasien mampu

mendapatkan status kesehatan terbaiknya dan mempertahankan fungsi atau

kemampuan fisiknya seoptimal mungkin dan selama mungkin. Para pasien

dengan penyakit jantung koroner sering mengalami masalah terutama yang

terkait dengan perubahan dalam kekuatan atau kemampuan melakukan
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aktivitas sehari-hari (Sullivan, et al. 1998). Adanya perubahan fisiologis dan

kondisi kronis terhadap kesehatan sangat berpengaruh terhadap perubahan

kualitas hidup seseorang (Black & Hawks, 2009).

Namun begitu, tidak secara langsung mempengaruhi perubahan

kualitas hidup tetapi diawali dengan timbulnya keterbatasan fungsional yang

merujuk pada keterbatasan fisik, sosial, fungsi peran, dan fungsi mental

sebagai dampak dari salah satu penyakit jantung koroner (Black & Hawks,

2009).

Dampak buruk, Pasien dengan penyakit PJK akan berefek pada

kualitas hidupnya karena jantung organ terpenting tubuh, kelainan pada

jantung dapat beresiko kematian. Tanpa pendidikan yang tegas mengenai

harapan masa depan tentang kuantitas dan kualitas hidup, pasien dan keluarga

indekuat untuk membuat keputusan penting tentang arah yang optimal dari

pengobatan mereka serta akan terterjadinya kelainanan penyakit jantung

koroner yang permanen atau penyakit jantung koroner yang tidak dapat

dimodifikasi (Allen, Gheorghiade, Reid et.al., 2011, dalam Rochmayanti,

2011).

Salah satu faktanya bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah

mengemukakan fakta bahwa penyakit jantung koroner (PJK) suatu epidemi

modern dan tidak dapat dihindari oleh faktor usia. Diperkirakan bahwa jika

insiden PJK mencapai nol maka dapat meningkatkan harapan hidup 3 sampai

9% (Shivaramakrishna. 2010, dalam Rochmayanti, 2011).

Hasil Riskesdas 2007, prevalensi penyakit jantung di Indonesia

sebesar 7,2% dan merupakan lima besar penyakit tidak menular (9,3%) dan
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masuk dalam 10 besar penyebab kematian pada semua tingkatan umur (5,1

%). Proporsi penyakit menular di Indonesia dalam 12 tahun terakhir menurun

dari 44% menjadi 28% dan prevalensi penyakit tidak menular mengalami

peningkatan cukup tinggi, dari 42% menjadi 60%. (Kemenkes RI, 2009).

Hasil penelitian yang telah dilakukan tentang kualitas hidup pada

pasien penyakit jantung koroner seperti penelitian Panthee & Kripracha

(2011) dengan judul “Ansiety And Qualility Of Life In Patients With

Myocardial Infarction” menyimpulkan bahwa ansietas mempengaruhi secara

negatif terhadap kualitas hidup pasien dengan infark miokard. Sebagai contoh

individu dengan berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung, hipertensi

dan lain-lain sering mengalami kebosanan menghadapi penyakit yang diderita

sehingga mereka menjadi sering tidak patuh dengan terapi yang harus

dilakukan sehingga menyebabkan kualitas hidupnya menurun.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Panthee & Kripracha (2011) juga

mengemukakan bahwa factor psikologis seperti ansietas dapat mempengaruhi

kualitas hidup karena ansietas mempengaruhi kepatuhan terhadap pola hidup

seperti perubahan perilaku diet, latihan fisik, pengobatan dan kembali

bekerja.

Pelaporan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun

2009 kasus terbanyak yang dilaporkan sebagai 10 besar penyakit tidak

menular baik dari Puskesmas maupun Rumah Sakit adalah Penyakit Jantung

dan Pembuluh Darah sebanyak 23.505 kasus.(Profil Kesehatan Kab/Kota,

2015 & laporan program).
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Survei awal yang telah diperoleh dari RS Bahtramas tentang data

keadaan morbiditas pasien rawat jalan di RS Bahtramas tahun 2015.

Menunjukkan bahwa penderita penyakit jantung koroner pada bulan Januari

s/d Desember yaitu jenis kelamin laki-laki berjumlah 90 penderita dan jenis

kelamin perempuan berjumlah 92 penderita, jadi jumlah kasus keseluruhan

adalah 182 penderita. Adapun jumlah kunjungan yaitu 1924 (Medical Record

RS Bahtramas, 2015). Kemudian pada bulan Januari s/d Desember tahun

2016 menunjukkan bahwa jumlah penderita jantung koroner yaitu jenis

kelamin laki-laki berjumlah 169 penderita dan jenis kelamin perempuan

berjumlah 192 penderita, jadi jumlah kasus keseluruhan adalah 361 penderita.

Adapun jumlah kunjungan yaitu 3682. Hal ini menunjukkan bahwa ada

peningkatan jumlah penderita penyakit jantung koroner dalam kurun waktu 2

tahun terakhir (Medical Record RS Bahtramas, 2016).

Paparan diatas dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang

mempengaruhi kualitas hidup pasien penyakit jantung koroner dan data awal

yang diperoleh di RS Bahtramas, penyakit jantung koroner dari tahun ketahun

semakin meningkat. Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti faktor

manakah yang berhubungan dengan kualitas hidup penderita penyakit jantung

koroner.

B. Rumusan Masalah.

Uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu

masalah yaitu “Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup

penderita penyakit jantung koroner di Poli Jantung Rumah Sakit Bahteramas?
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C. Tujuan Penelitian.

1. Tujuan Umum.

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai faktor

yang mempengaruhi kualitas hidup penderita penyakit jantung koroner di

Poli Jantung Rumah Sakit Bahteramas.

2. Tujuan Khusus.

Tujuan khusus penelitian ini adalah teridentifikasinya:

a. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kualitas hidup

penderita penyakit jantung koroner ditinjau dari faktor yang tidak

dapat dimodifikasi di Poli Jantung Rumah Sakit Bahteramas.

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kualitas hidup

penderita penyakit jantung koroner ditinjau dari faktor yang dapat

dimodifikasi di Poli Jantung Rumah Sakit Bahteramas.

D. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan

manfaat yang berguna bagi pendidikan, profesi keperawatan dan rumah sakit:

1. Bagi Rumah Sakit.

Merupakan bahan informasi mengenai kualitas hidup penderita penyakit

jantung koroner dan memberikan sumbangan informasi bagi rumah sakit

penderita jantung koroner, serta meningkatkan motivasi pasien terhadap

program pengobatan jantung koroner.

2. Bagi Pendidikan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan

ilmu kesehatan khususnya keperawatan dan sebagai bahan informasi
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untuk penelitian selanjutnya. Memberikan sumbangan peningkatan

informasi dan pengetahuan mengenai penyakit jantung koroner bagi

institusi pendidikan.

3. Bagi Profesi Keperawatan.

Memberikan informasi tentang pengetahuan dan pencegahan penyakit

jantung koroner, sehingga menambah wawasan bagi perawat dalam

memberikan health education pada pasien dan keluarganya mengenai

jantung koroner.

4. Bagi Masyarakat

Menjadi informasi bagi masyarakat dalam upaya pemeliharaan derajat

kesehatan.

5. Bagi Peneliti

Untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru serta merupakan

tambahan ilmu pengetahuan dalam memperluas wawasan tentang metode.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kualitas hidup

1. Pengertian Kualitas Hidup

Tidak mudah untuk mendefinisikan kualitas hidup secara tepat,

pengertian mengenai kualitas hidup telah banyak dikemukakan oleh para

ahli. Setiap individu memiliki kualitas hidup yang berbeda tergantung dari

masing-masing individu dalam menyikapi permasalahan yang terjadi

dalam dirinya. Jika menghadapi dengan positif maka akan baik pula

kualitas hidupnya, tetapi dalam lain halnya jika menghadapi dengan

negatif maka akan buruk pula kualitas hidupnya.

Kualitas hidup seseorang ditentukan oleh individu itu sendiri,

karena sifatnya sangat spesifik, dan bersifat abstrak, sulit diukur. Namun

mengingat bahwa tujuan utama dari terapi paliatif adalah peningkatan

kualitas hidup pasien, maka tenaga medis harus mampu menyikapi,

bagaimana kualitas hidup yang diinginkan oleh penderita dan bagaimana

cara meraih dan mencapainya (Rasjidi Imam, 2010).

Kualitas hidup adalah suatu pandangan umum yang terdiri dari

beberapa komponen dan dimensi dasar yang berhubungan dengan

kesehatan diantaranya keadaan dan fungsi fisik, keadaan psikologis,

fungsi sosial dan penyakit serta perawatannya (Coons & Kaplan dalam

Redianur, 2011).

(Panthee & Kritpracha, 2011) mendefinisikan kualitas hidup

sebagai penilaian dan kepuasaan penderita terhadap tingkat dan fungsi
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kehidupan mereka dibandingkan dengan keadaan ideal atau yang

seharusnya bisa dicapai menurut mereka. Mengingat banyaknya definisi

yang berbeda mengenai kualitas hidup terkait kesehatannya perlu

diperhatikan adalah kualitas hidup merupakan konsep muldimensional

meliputi dimensi fisik, sosial dan psikologis yang berhubungan dengan

penyakit dan terapi.

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup penderita

penyakit jantung koroner adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan

meningkatkan kesehatan individu penderita penyakit jantung koroner.

Upaya mewujudkan kesehatan tersebut, dapat dilihat dari dua aspek, yaitu

pemeliharaan kesehatan (kuratif dan rehabilitatif) dan peningkatan

kesehatan (preventif dan promotif).

2. Dimensi Kualitas Hidup

Rasjidi (2010), memberikan 10 dimensi kualitas hidup yang

mendekati parameter untuk pengukuran objektif sebagai pedoman yaitu

antara lain:

a. Kondisi fisik (gejala dan nyeri)

b. Kemampuan fungsional (aktivitas)

c. Kesejahteraan keluarga

d. Kesejahteraan emosi

e. Spritual

f. Fungsi sosial

g. Kepuasaan pada layanan terapi (termasuk pendanaan)

h. Orientasi masa depan (rencana dan harapan)
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i. Seksualitas (termasuk “body image”)

j. Fungsi okupasi (Rasjidi Imam, 2010).

3. Aspek-Aspek Kualitas Hidup.

Aspek dilihat dari seluruh kualitas hidup dan kesehatan secara

umum (dalam Redianur, 2011).

a. Kesehatan fisik : penyakit dengan kegelisahan, tidur dan beristrahat

energy dan kelelahan, mobilitas, aktivitas sehari-hari, ketergantungan

pada obat dan bantuan medis, kapasitas pekerjaan.

b. Psikologis : perasaan positif, berfikir, belajar, mengingat, dan

konsentrasi self-esteem, penampilan dan gambaran jasmani, perasaan

negatif, kepercayaan individu.

c. Hubungan social : hubungan pribadi, dukungan sosial, aktivitas

seksual.

d. Lingkungan : kebebasan, keselamatan fisik dan keamanan, lingkungan

rumah, sumber keuangan, kesehatan dan kepedulian sosial, peluang

untuk memperoleh keterampilan dan informasi baru, keikut sertaan

dan peluang untuk berkreasi, aktivitas di lingkungan transportasi.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Pasien PJK.

Berikut ini akan dipaparkan penelitian terkait dengan faktor yang

mempengaruhi kualitas hidup pasien penyakit jantung koroner :

a. Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup penderita PJK yang tidak dapat

dimodifikasi:
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1) Usia

Seiring bertambahnya usia seseorang lebih rentan terhadap

penyakit jantung koroner, namun jarang menyebabkan penyakit serius

sebelum 40 tahun dan meningkat 5 kali pada usia 40-60 tahun (Price &

Wilson dalam Rochmayanti 2011). Berdasarkan penelitian yang

dilakukan terhadap 172 pasien penyakit jantung koroner, dilaporkan

bahwa 33.2 % pasien yang berusia >45 tahun mempunyai kualitas

hidup buruk dibandingkan dengan pasien yang berusia lebih muda atau

di <45 tahun. Pasien berusia 18-24 tahun, hanya 7.5 % yang

mempunyai kualitas hidup buruk (Steigelman et al dalam Rochmayanti

2011).

Rerata usia pasien PJK di Poliklinik Jantung Rumah Sakit Pelni

adalah 58.74 tahun dengan standar deviasi 11.737 tahun. Usia termuda

34 tahun dan tertua 84 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usia pasien

penyakit jantung koroner berada pada rentang usia dewasa muda dan

dewasa akhir. Rentang usia tersebut merupakan rentang usia beresiko

mengalami berbagai penyakit jantung koroner. Merujuk pada hasil

penelitian diatas penyakit jantung koroner banyak ditemukan pada

pasien usia yang lebih tua, dari pada dengan pasien yang usia muda

(Penelitian Rochmayanti, 2011).

2) Jenis kelamin

Laki-laki mempunyai kualitas hidup yang lebih rendah

dibandingkan dengan perempuan. Banyak laki-laki bertanggung jawab

untuk tugas-tugas diluar rumah tangga dibandingkan dengan perempuan
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yang berdampak terhadap pemulihan kesehatan, hal ini sesuai dengan

survey dimana laki-laki lebih banyak memiliki masalah kesehatan

setelah infark miokard seperti seringnya nyeri dada dibandingkan

dengan perempuan (Kristofferzon dalam Rochmayanti 2011). Selain

itu, laki-laki yang berusia kurang dari 60 tahun setelah mengalami

serangan jantung memiliki resiko kematian tiga kali lipat lebih tinggi

dibandingkan dengan perempuan (Steigelman et al dalam Rochmayanti

2011).

Jenis kelamin terbanyak dalam penelitian tersebut adalah laki-laki

dengan berjumlah 56%. Hal ini terjadi karena secara umum proporsi

laki-laki yang mengalami penyakit jantung koroner lebih banyak

dibandingkan perempuan dan laki-laki memiliki resiko tinggi

mengalami penyakit jantung koroner. Sedangkan penelitian yang

dilakukan terhadap 171 pasien penyakit jantung koroner, 97 orang

berjenis kelamin laki-laki dan 74 orang berjenis kelamin perempuan.

Data tersebut menunjukkan bahwa laki-laki memiliki resiko lebih tinggi

dibandingkan perempuan, kecuali yang berusia 45-54 tahun memiliki 4

kali lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Perempuan premenopause yang

mengkonsumsi kontrasepsi oral juga meningkat resiko mengalami

penyakit jantung koroner (Penelitian Rochmayanti, 2011).

3) Status pernikahan

Penduduk yang sudah bercerai dengan tingkat kualitas hidup yang

rendah, ternyata banyak dibandingkan dengan yang sudah menikah

(Survelen Amerika dalam Rochmayanti 2011). Hal ini didukung oleh
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penelitian kualitas hidup dengan menggunakan kuesioner SF-36

terhadap 145 laki-laki dan wanita, dilaporkan bahwa laki-laki dan

wanita yang sudah menikah memiliki kualitas yang lebih baik

dibandingkan dengan yang belum menikah atau yang sudah bercerai.

Kualitas hidup yang baik pada laki-laki dan wanita yang sudah menikah

karena adanya dukungan sosial dari pasangannya (Chan et al dalam

Rochmayanti 2011).

Penelitian (Chan & Chang, 2005 dalam Rochmayanti, 2011)

melaporkan sebanyak 115 responden 80% peserta menikah sedangkan

13% janda. Peneliti lain Panthee & Kritpracha (2011) para pasien yang

tidak mempunyai pasangan ditemukan lebih ansietas dibandingkan

dengan pasien yang mempunyai pasangan. Meskipun status perkawinan

bukan merupakan faktor resiko terjadinya penyakit jantung koroner

namun status perkawinan merupakan salah satu dukungan sosial

terhadap pasien sehingga dengan adanya pasangan hidup dapat

memberikan dukungan kepada pasangan untuk menjalankan perilaku

yang sehat dan positif.

4) Pendidikan

Presentasi penduduk dengan pendidikan sekolah menengah ke

bawah yang mempunyai kualitas hidup buruk, ternyata lebih tinggi

dibandingkan dengan pendidikan lebih tinggi. Menurut Chan et al

(dalam Rochmayanti 2011) dari 145 pasien penyakit jantung koroner 52

% tidak menerima pendidikan formal atau hanya pendidikan dasar, 43

% memiliki pendidikan menengah dan 4 % sampai kejenjang
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universitas, tidak ada perbedaan yang bermakna terhadap perubahan

kualitas hidup yang dirasakan setelah 6 bulan keluar dari rumah sakit.

Hasil penelitian (Chan & Chang, 2005 dalam Rochmayanti, 2011)

bahwa 325 pasien penyakit jantung koroner, 53% hanya pendidikan

dasar, 43% menengah dan 4% perguruan tinggi. Meskipun tingkat

pendidikan bukan merupakan faktor resiko penyakit jantung koroner

namun tingkat pendidikan dan pengetahuan mempengaruhi perilaku

terhadap kesehatan. Semakin tinggi pendidikan dan pengetahuan akan

mempengaruhi seseorang dalam menjalankan pola hidup yang sehat.

5) Penghasilan

Penduduk dengan penghasilan >Rp1.000.000 perbulan mempunyai

kualitas hidup yang baik dibandingkan dengan pendapatan penduduk

<Rp1.000.000 perbulan mempunyai kualitas hidup yang lebih buruk.

Sesuai dengan pendapat Panthell & Kritpracha (2011) bahwa pasien

dengan sosial ekonomi yang rendah lebih ansietas dibandingkan

ekonomi yang lebih tinggi, hal ini akan berdampak pada kualitas

hidupnya.

Dilihat dari pekerjaan yang dilakukan sebanyak 59% responden

yang bekerja maupun yang pensiunan rerata penghasilan sebesar Rp

1.722.920. rerata penghasilan ini jauh lebih tinggi dari upah minimum

provinsi (UMP) sulawesi tenggara tahun 2011 yaitu Rp 1.290.000. hal

ini juga mempengaruhi rerata kualitas hidup yang baik (Penelitian

Rochmayanti, 2011).
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6) Pekerjaan

Seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan maka kualititas

hidupnya lebih buruk dibandingkan dengan orang yang mempunyai

pekerjaan (Chan et al dalam Rochmayanti 2011).

Proporsi pasien PJK pada masing-masing status pekerjaan lebih

banyak bekerja di swasta sebesar 44% dan tidak bekerja sebesar 41%.

Dari 421 pasien terdapat 45.4% pekerja, 31.2% tidak bekerja. Rata usia

responden yang tidak bekerja berada pada rentang usia yang beresiko

mengalami penyakit jantung koroner (Penelitian Rochmayanti, 2011).

b. Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup penderita PJK yang dapat

dimodifikasi:

1) Ansietas

Ansietas merupakan perasaan tidak nyaman atau ketakutan yang

tidak jelas dan gelisah yang penyebabnya tidak diketahui disertai

dengan respon otonom dan perasaan kwatir untuk mengatasi masalah

(Diagnosis Keperawatan, 2016), adalah perasaan takut yang tidak jelas

dan tidak didukung oleh situasi (Stuart dan Laraia dalam Rochmayanti

2011), ansietas adalah kekwatiran yang tidak jelas dan menyebar,

berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. Keadaan

emosi ini tidak memiliki obyek yang spesifik, dialami secara subyektif

dan dikomunikasikan secara interpersonal.

Ansietas yang dialami seseorang bersifat subyektif dan tidak sama

pada setiap orang. Ansietas terdiri dari 4 (tingkatan) yaitu : ringan,

sedang, berat sampai panik (Videbeck dalam Rochmayanti 2011).
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Penelitian lain Moser & Kathleen (dalam Rochmayanti 2011)

mengatakan bahwa keansietasan selama periode awal infarct myocard

akut (IMA) dikaitkan dengan terjadinya komplikasi aritmia dan iskemik

berikutnya. Pasien dengan keansietasan tinggi dalam 48 jam setelah

serangan infarct myocard akut (IMA) memiliki 4.9 kali beresiko

terjadinya komplikasi.

2) Depresi

Depresi adalah suatu kondisi yang lebih dari suatu keadaan sedih

(Verhey, Levy & Schmidt dalam Rochmayanti 2011). Menurut Chung

et al. (dalam Rochmayanti 2011) gejala depresi dan keansietasan adalah

masalah psikologis umum yang terjadi pada pasien dan pasangannya.

Gejala depresi pada pasien penyakit jantung koroner lebih tinggi

dibandingkan dengan penyakit-penyakit kronis lainnya. Pasien dan

pasangannya yang memiliki gejala depresi lebih tinggi memiliki

kualitas hidup yang lebih buruk dibandingkan dengan pasien dan

pasangannya yang mengalami gejala depresi sedang.

Penelitian (Chung et al, 2009 dalam Rochmayanti, 2011)

responden yang menalami depresi rata-rata berada pada nilai 3.04

dengan standar deviasi 2.035. depresi pada pasien penyakit jantung

koroner lebih banyak dibandingkan dengan penyakit kronis lainnya.

3) Religi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Steigelman et al, tahun

2006 terhadap 59 wanita yang mengalami penyakit jantung koroner

dilaporkan bahwa 49 % wanita mengalami depresi dan terjadi
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penurunan kesehatan mental, juga dilaporkan bahwa religi memiliki

hubungan dengan dukungan keluarga dan teman terdekat (r =0.58),

namun tidak ditemukan adanya hubungan antara religi dengan

kesehatan mental, depresi dan kepuasaan hidup.

4) Dukungan sosial

Dukungan sosial merupakan ketersediaan sumber daya yang

memberikan kenyamanan fisik dan psikologis yang didapat lewat

pengetahuan bahwa individu tersebut dicintai, diperhatikan dihargai

oleh orang lain dan ia juga merupakan anggota dalam suatu kelompok

yang berdasarkan kepentingan bersama (Kristofferzon, dalam

Rochmayanti 2011). Menurut Cobb, (1976 dalam Dalgard, 2009 dalam

Rochmayanti, 2011) mendefinisikan dukungan sosial sebagai

kepercayaan yang individu rasakan bahwa dirinya merupakan seseorang

yang diperhatikan dan dicintai, dipandang dan dihargai serta merupakan

bagian dari jaringan masyarakat.

Penelitian (Moser & Dracup, 2007, dalam Rochmayanti, 2011)

rerata dukungan sosial responden sebesar 17.67, yang menunjukkan

bahwa dukungan sosial responden baik. Adanya dukungan sosial

memberikan kenyamanan fisik dan psikologis, perasaan dicintai

diperhatikan dan dihargai oleh orang lain. Serta para pasien yang

tinggal sendiri menunjukkan tingkat ansietas yang lebih tinggi daripada

orang yang tinggal dengan keluarga mereka.

Instrumen untuk mengukur dukungan sosial pada pasien PJK,

dapat menggunakan instrumen dukungan sosial oleh Ismail (2003) &
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Rochmayanti (2011) yang telah dimodifikasi. Instrumen berisi 10

pertanyaan mengenai dukungan keluarga, pasangan, teman dan

lingkungan terhadap responden selama menjalani pengobatan PJK.

Penilaian menggunakan skala likert yaitu 3 (lebih dari biasanya), 2

(biasa), 1 (kurang) dan 0 (tidak ada hubungan). Nilai total berkisal 30.

Ada 10 pernyataan mengenai dukungan dari keluarga, pasangan, teman

dan lingkungan.

5) Emosi

Emosi merupakan mekanisme adaptif untuk menghasilkan perilaku

spesifik agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup. Emosi

meliputi sedih, marah, muak, heran, takut, tidak sependapat, senang dan

antisipasi (Bowman, Watson & Beasty dalam Rochmayanti 2011).

6) Koping

Stress adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan lingkungan

dengan sumber koping seseorang. Koping merupakan reaksi individu

yang digunakan seseorang untuk menghadapi masalahnya yang

dihadapinya (Potter & Perry dalam Rochmayanti 2011). Adanya

berbagai masalah yang timbul akan menstimulasi individu untuk

melakukan mekanisme koping. Menurut Potter & Perry tahun (dalam

Rochmayanti 2011) koping dibagi menjadi 2 kategori yaitu koping

positif (konstruktif) dan koping negatif (destruktif). Koping positif

adalah koping yang dapat membantu individu menyelesaikan masalah

secara efektif dan melakukan aktifitas yang konstruktif seperti distraksi,

penyelesaian masalah, restrukturisasi kognitif, pengendalian emosi,
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berpikir penuh harapan, mengidentifikasi dukungan sosial serta

melakukan ibadah. Sedangkan koping negatif adalah koping yang

menggunakan perilaku destruktif yang dapat mempengaruhi orientasi

realita, kemampuan penyelesaian masalah, kepribadian dan kemampuan

untuk menjalankan fungsi dan peran.

Kristofferzon et al (dalam Rochmayanti 2011) mengatakan

serangan jantung adalah traumatis yang dapat mempengaruhi

kesejahteraan untuk jangka waktu yang signifikan, pasien harus

mengatasi gejala, pengobatan dan perubahan gaya hidup dengan

meningkatkan pengetahuan serta dukungan sosial. Individu yang berada

dalam situasi stress akan terus merasakan tekanan atau ketegangan

sampai ia melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Usaha untuk

mengatasi tuntutan dan ancaman itu disebut sebagai koping. Koping

merupakan usaha baik dalam bentuk kognitif atau tingkah laku yang

bertujuan untuk mengatasi masalah, mengurangi atau meminimalkan

tuntutan internal dan eksternal dengan menggunakan sumber-sumber

yang dimiliki (Dimatteo & Martin dalam Rochmayanti 2011).

Penelitian (Rochmayanti, 2011) menunjukkan rata-rata nilai

koping pasien PJK adalah 18.63 yang berarti bahwa pasien PJK

mempunyai mekanisme koping yang baik. Meskipun rata-rata

mekanisme koping baik masih ditemukan responden yang memiliki

mekanisme yang kurang dari konstanta dengan nilai koping 8. Hal ini

disebabkan oleh perbedaan cara yang dilakukan oleh individu dalam

menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri terhadap perubahan.
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Instrumen untuk mengukur koping pada pasien PJK, dapat

menggunakan instrumen koping oleh Herwina & Dahlan (2009) &

Rochmayanti (2011), yang telah dimodifikasi. Instrumen berisi 10

pertanyaan tentang koping dengan pilihan jawaban menggunakan skala

likert serta dengan pilihan jawaban selalu diberi bobot: 3 (selalu), 2

(sering), 1 (jarang), 0 (tidak pernah). Dengan total skor tertinggi 27.

Ada 10 pernyataan mengenai koping.

5. Cara Pengukuran Kualitas Hidup.

Kualitas hidup terkait kesehatan merupakan suatu variabel abstrak.

Kualitas hidup mengandung dua komponen yaitu ungkapan subjektif atau

persepsi seseorang dan komponen objektif. Data objektif yang diukur

adalah status kesehatan seseorang. Ungkapan subjektif lebih sulit diukur

tetapi masih bisa diukur secara tidak langsung dengan menggunakan

sekumpulan pertanyaan/kuesioner. Jawaban dari orang tersebut kemudian

dikonversi menjadi suatu nilai/skala sehingga bisa diukur secara objektif.

Kualitas hidup terkait kesehatan dapat diukur dengan menggunakan

kuesioner yang berisikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup

seperti yang sudah disebutkan diatas yaitu mobilitas, rasa nyeri, gangguan

depresi, ansietas, dukungan sosial dan ungkapan/persepsi seseorang

tentang kualitas hidupnya dalam suatu angka/skala.

B. Tinjauan Penyakit Jantung Koroner

1. Pengertian Penyakit Jantung Koroner

Penyakit jantung koroner atau penyakit arteri koroner adalah tipe

gangguan pembuluh darah termasuk kedalam kategori umum
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aterosklerosis (lewis et. al,2007). Arterosklerosis koroner menimbulkan

gejala dan komplikasi sebagai akibat penyumbatan aliran darah ke

jantung. Sumbatan aliran darah yang berlangsung secara progresif

menyebabkan suplai darah tidak adekuat (iskemia) sehingga membuat sel-

sel otot kekurangan komponen darah (Smeltzer & Bare, 2002).

Kerusakan sel akibat iskemia terjadi pada berbagai tingkat.

Manifestasi utama iskemia miokardium adalah nyeri dada. Angina

pectoris adalah nyeri dada yang hilang timbul, tidak disertai kerusakan

irreversible sel-sel jantung. Sedangkan iskemia yang lebih berat disertai

kerusakan sel disebut infark miokardiun (Smeltzer & Bare, 2002).

Lewis et. Al (2007) membagi penyakit arteri koroner menjadi dua

yaitu angina pectoris (AP) stabil kronik dan penyakit jantung koroner

(PJK) yang terdiri dari angina pectoris stabil (unstable angina

pectoris/UAP) dan infark miokard (ST elevasi miocard infarct/STEMI

dan non ST elevasi miocar infarct/NSTEMI).

2. Anatomi Jantung
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Jantung adalah salah satu organ penting dalam tubuh kita. Fungsi

jantung secara umum adalah bekerja sebagai pompa. Fungsi pompa ini

adalah kaitannya dengan sistem peredaran tubuh sehingga ketika jantung

bekerja untuk dan dalam rangka memompakan darah ke seluruh jaringan

tubuh kita.

Jantung adalah sebuah pompa yang memiliki empat bilik. Dua bilik

yang terletak di atas disebut Atrium, dan dua yang di bawah disebut

Ventrikel. Jantung juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian

kanan yang bertugas memompa darah ke paru-paru, dan bagian kiri yang

bertugas memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Atrium dan

ventrikel masing-masing akan dipisahkan oleh sebuah katup, sedangkan

sisi kanan dan kiri jantung akan dipisahkan oleh sebuah sekat yang

dinamakan dengan septum. Katup jantung berfungsi terutama agar darah

yang telah terpompa tidak kembali masuk ke dalam lagi (Syaifuddi,

2010).

3. Etiologi.

Faktor resiko penyakit jantung koroner secara umum meliputi:

peningkatan kolestrol, rokok, obesitas, diabetes mellitus, hipertensi

sistemik, jenis kelamin laki-laki, riwayat keluarga, kepribadian, aktivitas

fisik dan gangguan pembekuan (Gray et. Al, 2003). Faktor resiko

penyakit jantung koroner dibedakan menjadi faktor resiko yang dapat

dimodifikasi dan faktor yang tidak yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor

resiko yang tidak dapat dimodifikasi antara lain: usia, jenis kelamin, etnik,

faktor genetik dan keturunan. Faktor resiko yang dapat dimodifikasi
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berupa faktor mayor dan kontributif. Faktor resiko mayor berupa

peningkatan kolestrol, hipertensi, merokok, aktivitas fisik dan obesitas.

Sedangkan yang termakssud faktor kontributif adalah diabetes mellitus,

status psikologis, dan tingkat homosistein (Lewis et al, 2007;Smeltzer &

Bare, 2002).

4. Patofisiologi.

Aterosklerosis coroner ditandai dengan penimbunan abnormal lipid

dan bahan lemak dan jaringan fibrosa di dinding pembuluh darah yang

mengakibatkan perubahan struktur, fungsi arteri dan penurunan aliran

darah kejantung. Sumbatan aliran darah berlangsung progresif, dan suplai

darah yang tidak adekuat (iskemia) yang ditimbulkannya akan membuat

sel-sel otot kekurangan komponen darah yang dibutuhkan untuk hidup

(Smeltzer & Bare, 2002). Iskemia yang berlangsung lama dapat

menyebabkan kerusakan seluler sacara irreversible mengakibatkan

miokardium berhenti berkontraksi secara permanen. Jaringan jaringan

yang mengalami infark dikelilingi oleh suatu daerah iskemik yang

memungkinkan masih dapat terjadi perbaikan. Daerah iskemik yang

mengalami perbaikan dan tidak terjadi nekrosis maka perluasan infark

tidak terjadi (hanun, 2002).

Otot yang mengalami infark akan mengalami serangkaian

perubahan selama berlangsung proses penyembuhan. Mula-mula otot

yang mengalami infark tampak memar dan sianotik akibat terputusnya

aliran darah regional. Dalam waktu 24 jam timbul edema pada sel-sel,

respon peradangan disertai infiltrasi leukosit. Enzim-enzim jantung akan
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terlepas dari sel-sel ini. Menjelang hari atau ketiga mulai mulai terjadi

proses degradasi jaringan dan pembuangan semua serabut nekrotik.

Selama fase ini dinding nekrotik relatif tipis. Kira-kira pada minggu

ketiga mulai terbentuk jaringan parut infark miokardium yang akan

mengurangi fungsi ventrikel karena otot yang nekrosis kehilangan daya

kontraksi sedangkan otot iskemik disekitarnya juga mengalami gangguan

daya konsentrasi. Secara fungsional infark miokardium akan

menyebabkan perubahan-perubahan seperti daya kontraksi menurun,

gerakan dinding dada abnormal, perubahan daya kembang dinding

ventrikel, pengurangan curah jantung sekuncup, pengurangan fraksi

ejeksi, peningkatan volume akhir sistolik dan akhir diastolic ventrikel

kanan dan peningkatan akhir diastolik ventrikel kiri.

Secara ringkas terdapat serangkaian refleks yang dapat mencegah

memburuknya curah jantung dan tekanan perfusi tetapi semua respon

kompensasi ini akhirnya dapat memburuk keadaan miokardium dengan

meningkatnya kebutuhan miokardium akan oksigen (Hudak dan Gallo,

1997). Dalam keadaan normal suplai oksigen kejaringan sesuai dengan

kebutuhannya dengan adanya penyempitan atau sumbatan pembuluh

darah maka perfusi jaringan terhambat sehingga suplai oksigen tidak

sesuai dengan kebutuhan jaringan, akibatnya jaringan menjadi iskemik

dan terjadi metabolisme anaerob. Metabolisme tersebut menghasilkan

asam laktat yang menimbulkan nyeri, jika pembuluh darah yang

tersumbat adalah arteri koroner maka nyeri dirasakan didada sebelah kiri.

Seharusnya pada kondisi seperti ini jaringan diistrahatkan tetapi selama
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manusia hidup, jantung tentu tidak mungkin jantung diistrahatkan. Oleh

karena jantung yang mengalami iskemik terus menerus dipergunakan

maka suatu saat akan mengalami nekrosis/infark.

Pada iskemia manifestasi hemodinamik yang sering terjadi adalah

peningkatan ringan tekanan darah dan denyut jantung sebelum timbul

nyeri. Dengan timbulnya nyeri sering terjadi perangsangan lebih lanjut

oleh katekolamin. Penurunan tekanan darah merupakan tanda bahwa

miokardium yang terserang iskemik cukup luas. Sedangkan EKG dapat

menangkap kelainan miokard yang disebabkan oleh terganggunya aliran

koroner. Iskemia miokardium secara khas disertai oleh dua perubahan

gambaran EKG yaitu gelombang T terbalik akibat perubahan

elektrofisiologi selular dan depresi gelombang ST, tetapi pada infark

miokard akan didapatkan gambaran EKG dimana gelombang ST elevasi

(Price dan Wilson, 2006). Serangan iskemia biasanya mereda dalam

beberapa menit, apabila ketidak seimbangan antara suplai dan kebutuhan

oksigen sudah diperbaiki, perubahan metabolik hemodinamik dan

elektrokardiografik yang terjadi semuanya bersifat reversibel (Hanun,

2002).

5. Komplikasi

Komplikasi yang terjadi pada penyakit jantung koroner sangat

tergantung pada ukuran dan lokasi iskemia serta infark miokard. Menurut

Price & Wilson (2006) adalah:
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a. Gagal jantung kongesti

Gagal jantung kongesti merupakan komplikasi yang paling sering

terjadi setelah serangan infark. Hal ini terjadi karena kongesti sirkulasi

akibat disfungsi miokardium. Tempat kongesti tergantung pada

ventrikel yang terlibat.

b. Aritmia

Ditemukan pada fase akut miokard infark. Dapat menyebabkan

gangguan hemodinamik, meningkatkan kebutuhan oksigen yang dapat

memperluas infark bila tidak diatasi dengan baik dapat menimbulkan

kematian.

c. Disfungsi ventrikel kiri

Sering pada miokard infark inferior, gangguan hemodinamik berat

sering terjadi, fungsi ventrikel kiri ini dapat dinilai dengan akurat dan

cepat dengan ekhokardiogram. Prognosis  IMA sangat ditentukan oleh

tingkat disfungsi ventrikel kiri.

d. Syok kardiogenik

Dikarenakan penurunan curah jantung menyebabkan gangguan dalam

hemodinamik ditandai tekanan darah < 90 mmHg disertai tanda

hipoperfusi jaringan seperti kulit yang dingin, berkeringat, produksi

urin menurun dan penurunan kesadaran.

e. Infark ventrikel kanan

Manifestasi klinik infark ventrikel kanan berpariasi dari asimptomatik

hingga syok kardiogenik. Infark ventrikel kanan dengan kelainan

hemodinamik yang signifikan timbul pada 5-10% pasien IMA. Infark
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ventrikel kanan yang disertai infark inferior memiliki angka mortalitas

yang meningkat secara signifikan.

6. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan pasien Non ST Elevation Miocard Infarrct

(NSTEMI) harus istrahat ditempat tidur dengan pemantauan ECG.

Menurut Harun & Alwi (2006 dalam Sudoyo et al, 2006, dalam

Rochmayanti, 2011) empat komponen yang perlu dipertimbangkan dalam

menangani Non ST Elevation Miocard Infarrct (NSTEMI) yaitu terapi

anti iskemia, terapi trombotik, tetapi invasif (kateterisasi

dini/revaskularisasi) dan perawatan sebelum meninggalkan rumah sakit

seperti rehabilitasi.

a. Anti iskemia

Terapi anti iskemia terdiri dari nitrat, penyekat beta dan kalsium

chanel bloker. Obat ini dapat menghilangkan nyeri dada dan

mencegah nyeri berulang. Nitrat intravena atau oral efektif mengatasi

episode nyeri dada akut. Beta bloker diberikan pada pasien hipertensi

dan takikardi. Kalsium chanel bloker diberikan pada pasien yang

kontra indikasi beta bloker dan angina vasopastik.

b. Anti trombotik

Tindakan reperfusi harus dapat dilakukan sedini mungkin, karena

semakin cepat dilakukan maka maka akan semakin banyak otot

miokard yang diselamatkan. Pemberian terapi trombotik jangan

menunggu hasil pemeriksaan enzim jantung. Anti trombotik yang

diberikan pada pasien Non ST Elevation Miocard Infarrct (NSTEMI)
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adalah terapi antiplatelet dan antirombin. Anti platelet yang dapat

diberikan menurut Harun & Alwi (2006) (dalam Rochmayanti, 2011)

antara lain aspirin, klopidogrel dan antagonis.

c. Revaskularisasi koroner (Terapi Invasif)

Pasien Non ST Elevation Miocard Infarrct (NSTEMI) dilakukan

terapi invasif dengan kateterisasi dini lebih diindikasikan bila terapi

dengan obat-obatan mengalami kegagalan. Dari beberapa penelitian

pada pasien yang dilakukan tindakan invasif dan tidak dilakukan

terapi invasif setelah satu tahun ada perbedaan yang bermakna

terhadap serangan ulang. Dharma (2006) menyarankan angiografi

koroner dini < dari 72 jam diikuti oleh revaskularisasi.
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BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran

Pada penelitian ini memperoleh Faktor-Faktor Yang Berhubungan

Dengan Kualitas Hidup Penderita Penyakit Jantung Koroner Di Poli Jantung

Rumah Sakit Umum Bahtramas dengan variabel bebas Faktor Kualitas Hidup

Penyakit Jantung Koroner Yang Tidak Dapat Di Modifikasi Dan Yang Dapat

Dimodifikasi.

B. Bagan Kerangka Konsep

Variabel Independent

Faktor kualitas hidup yang
tidak dapat dimodifikasi:
1. Usia
2. Jenis Kelamin
3. Pendidikan
4. Pekerjaan
5. Penghasilan
6. Status Perkawinan

Faktor kualitas hidup yang
dapat dimodifikasi:
1. Depresi
2. Koping
3. Dukungan Sosial

Penderita PJK

4. Ansietas

5. Religi

6. Emosi
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Keterangan :

: variabel yang diteliti

: variabel yang tidak diteliti

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang nilainya menentukan variabel

lain (Notoatmodjo, 2010: 103). Variabel bebas biasa juga disebut variabel

yang mempengaruhi atau variabel independent. Dalam penelitian ini,

yang menjadi variabel bebas adalah faktor kualitas hidup penyakit jantung

koroner yang tidak dapat di modifikasi dan yang dapat dimodifikasi.

2. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh

variabel lain (Notoatmodjo, 2010: 103). Variabel terikat biasa juga

disebut variabel yang dipengaruhi atau variabel dependent. Dalam

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah penderita PJK.

3. Definisi Operasional Dan Kriteria Objektif

Tabel 3.1 Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup penderita PJK

yang tidak dapat dimodifikasi. Bila salah satu dari faktor mempengaruhi

maka dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas hidup

penderita penyakit jantung koroner:

No Variabel Definisi operasional Kriteria objektif
1. Usia Usia adalah jumlah tahun

sejak lahir hingga ulang
tahun terakhir.

1. Mempengaruhi :
Umur >45 tahun

2. Tidak
mempengaruhi :
Umur <45 tahun
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2. Jenis kelamin Jenis kelamin gender
yang dibawah sejak lahir
pada pasien PJK, yang
dibedakan antara jenis
kelamin laki-laki dan
perempuan.

1. Mempengaruhi :
laki-laki

2. Tidak
mempengaruhi :
perempuan

3. Pendidikan Pendidikan adalah
jenjang informal terakhir
yang ditempuh
responden.

1. Mempengaruhi
: Rendah (tidak
sekolah, tamat
SD, tamat SMP)

2. Tidak
mempengaruhi :
Tinggi (tamat
SMA/PT/Akade
mik)

4. Pekerjaan Pekerjaan adalah aktifitas
yang dilakukan
responden dan
mempunyai penghasilan
dari aktivitas tersebut.

1. Mempengaruhi :
Tidak bekerja

2. Tidak
mempengaruhi :
Bekerja

5. Status
perkawinan

Status perkawinan adalah
ikatan dari mereka yang
terikat perkawinan baik
tinggal bersama maupun
terpisah.

1. Mempengaruhi :
Belum
menikah/Tidak
mempunyai
pasangan

2. Tidak
mempengaruhi :
Menikah

6. Penghasilan Penghasilan adalah
penghasilan responden
berdasarkan jumlah
pendapatan responden
perbulan.

1. Mempengaruhi :
Pendapatan
yang rendah
<Rp1.000.000
perbulan

2. Tidak
mempengaruhi :
Pendapatan
yang tinggi
>Rp1.000.000
perbulan
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Tabel 3.2 Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup penderita PJK

yang dapat dimodifikasi. Bila salah satu dari faktor mempengaruhi maka

dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas hidup penderita

penyakit jantung koroner:

No Variabel Definisi operasional Kriteria objektif
1. Depsesi Depresi adalah suasana

hati yang dialami
responden saat ini
sebagai respon terhadap
PJK yang dialami.

1. Mempengaruhi :
jika responden
menjawab
pertanyaan dengan
jawaban benar <60%

2. Tidak
mempengaruhi : jika
responden menjawab
pertanyaan dengan
jawaban benar >60%

2. Koping Koping adalah
mekanisme pertahanan
diri responden yang
dilakukan dalam
menghadapi setiap
masalah selama sakit
PJK.

1. Mempengaruhi : jika
responden menjawab
pertanyaan dengan
jawaban benar <60%

2. Tidak
mempengaruhi : jika
responden menjawab
pertanyaan dengan
jawaban benar >60%

3. Dukungan
sosial

Dukungan sosial adalah
suatu bentuk dukungan
dari pasangan, keluarga,
teman dan lingkungan
terhadap responden
selama sakit PJK.

1. Mempengaruhi : jika
responden menjawab
pertanyaan dengan
jawaban benar <60%

2. Tidak
mempengaruhi : jika
responden menjawab
pertanyaan dengan
jawaban benar >60%
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BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dekskritif yang dimaksud

mendekskripsikan atau menguraikan Faktor-Faktor Yang Berhubunngan

Dengan Kualitas Hidup Penderita Penyakit Jantung Koroner Di Poli Klinik

Jantung RSU Bahtramas Tahun 2017.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Poli Klinik Jantung Rumah Sakit Umum

Bahtramas.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 9 Maret – 20 Juni 2017.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang akan diteliti

(Notoatmodjo, 2010; 115). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah

semua pasien yang menderita penyakit jantung koroner yang berkunjung

di Poli Klinik Jantung RSU Bahtramas pada tahun 2016 yang berjumlah

3682 penderita dengan jumlah kasus 361 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dipergunakan

sebagai objek yg diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi

(Notoatmodjo, 2010; 115). Sampel dalam penelitian ini adalah pasien
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dengan diagnosa PJK yang datang berkunjung di Poli Klinik Jantung RSU

Bahtramas selama penelitian berlangsung.

a. Perhitungan Besar Sampel

Menurut Nursalam, jika populasi ≤1.000, maka sampel bisa diambil 10–

20%. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebesar 10% dari

populasi, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 36 orang.

b. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan teknik accidental sampling dimana pengambilan

sampel dilakukan dengan mengambil kasus atau responden yang

kebetulan ada pada saat penelitian.

1) Kriteria Inklusi:

a) Pasien dengan diagnosa PJK.

b) Pasien rawat jalan yang berkunjung di Poli Klinik Jantung RSU

Bahtramas.

c) Pasien yang bersedia menjadi responden.

2) Kriteria Eksklusi:

a) Pasien yang tidak di diagnosa PJK.

b) Pasien yang bukan rawat jalan dan tidak berkunjung di Poli

Klinik Jantung RSU Bahtramas.

c) Pasien yang tidak bersedia menjadi responden.
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D. Pengumpulan Data

1. Data Primer

Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan

kepada responden dengan menggunakan daftar pertanyaan atau yang telah

disiapkan sebelumnya (kuesioner).

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder diperoleh dari dokumentasi di Poli Klinik

Jantung Rumah Sakit Umum Bahtramas.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.

F. Pengelolaan Data

Setelah data dikumpulkan melalui lembar kuesioner, sesuai dengan jenis

penelitian ini dengan pendekatan deskriptif maka data yang dikumpulkan

diolah secara manual (tally count) dengan bantuan kalkulator. Pengelolaan

data meliputi:

1. Editing

Editing adalah memeriksa kelengkapan jawaban responden dan

menghitung jumlah kwisioner yang kembali.

2. Coding

Coding adalah mengklasifikasi jawaban-jawaban dari para responden ke

dalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara

memberi tanda/kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban.
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3. Scorring

Scorring adalah menilai masing-masing item dengan menggunakan

perhitungan kalkulator.

4. Tabulating

Tabulating merupakan lanjutan dari pengkodean pada proses pengolahan.

Dalam hal ini setelah data tersebut di koding kemudian di tabulasi agar

lebih mudah penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi

(Notoatmodjo, 2010).

G. Analisa Data

Setelah melakukan observasi pengisisan kuesioner kemudian

dilakukan analisis univariat dengan cara menampilkan distribusi dan

persentase frekuensi variable yang di teliti dari suatu populasi dan hasil

observasi tersebut di persentasikan dalam bentuk distribusi tabel dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus yang digunakan adalah :

X = f x K
n

Keterangan  :

X : Persentase Hasil Yang di Capai

f : Frekuensi Variabel yang Diamati

n : Jumlah sampel penelitian

K : Konstanta 100%

Rumus mutlak yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi :

X = Jumlah Jabawan Yang Benar X  100%
Jumlah Soal Kuesioner
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H. Penyajian Data

Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi Frekuensi

yang dipersentasikan dan diuraikan secara Narasi.

I. Etika Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti memandang perlu adanya

rekomendasi institusi atas pihak lain dengan menyajikan permohonan izin

kepada instansi tempat penelitian dilakukan dalam hal ini pihak RSU

Bahtramas. Setelah mendapat persetujuan barulah dilakukan penelitian

dengan menekankan masalah etika penelitian meliputi:

1. Informed Consent

Lembar persetujuan diberikan kepada responden yang akan diteliti disertai

judul penelitian dan manfaat penelitian, bila subjek menolak maka peneliti

tidak memaksa dan tetap menghormati hak-hak subjek.

2. Anonimity (Tanpa Nama)

Untuk menjaga kerahasian, peneliti tidak akan mencantumkan nama

responden, tetapi lembar tersebut diberikan kode.

3. Confidentialty

Kerahasiaan informasi responden dijamin peneliti, hanya kelompok data

tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian (Nursalam, 2003).
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Pendidikan

1. Letak Geografis

Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 21

November 2012 pindah lokasi dari di Jalan Dr.Ratulangi No. 151

Kelurahan Kemaraya Kecamatan Mandonga ke Jalan Kapt. Piere Tendean

No. 40 Baruga.Lokasi ini sangat strategis karena mudah dijangkau dengan

kendaraan umum dengan batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Jalan Kapt. Piere Tendean

b. Sebelah Timur : Perumahan Penduduk

c. Sebelah Selatan : Perumahan Penduduk

d. Sebelah Barat : Balai Pertanian Provinsi

2. Lingkungan Fisik

RSU Bahteramas berdiri di atas tanah seluas 17,5 Ha. Luas seluruh

bangunan adalah 53,269 m2, Luas bangunan yang terealisasi sampai

dengan akhir tahun 2012 adalah 35,410 m2. Bangunan yang ada

mempunyai tingkat aktivitas yang sangat tinggi. Pengelompokkan ruangan

berdasarkan fungsinya sehingga menjadi empat kelompok, yaitu kelompok

kegiatan pelayanan rumah sakit, kelompok kegiatan penunjang medis,

kelompok kegiatan penunjang non medis, dan kelompok kegiatan

administrasi.
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3. Status Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibangun

secara bertahap pada tahun anggaran 1969/1970 dengan sebutan

“Perluasan Rumah Sakit Kendari” adalah milik Pemerintah Provinsi

Sulawesi Tenggara dengan klasifikasi type C berdasarkan SK Menkes

No.51/Menkes/II/1979 tanggal 22 Pebruari 1979. Susunan Struktur

Organisasi adalah berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara

No. 77 tahun 1983 tanggal 28 Maret 1983.

Pada tanggal 21 Desember 1998, RSU Provinsi Sulawesi Tenggara

meningkat menjadi Type B (Non Pendidikan) sesuai dengan SK

Menkes No. 1482/Menkes/SK/XII/1998, dan ditetapkan dengan Perda

No. 3 tahun 1999 tanggal 8 Mei 1999. Kedudukan Rumah Sakit secara

teknis berada dibawah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara,dan

secara taktis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Gubernur.

Sejak tanggal 18 Januari 2005, RSU Provinsi Sulawesi Tenggara

telah terakreditasi untuk 5 pelayanan yaitu Administrasi Manajemen,

Pelayanan Medik, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan dan

Rekam Medis sesuai dengan SK Dirjen Yanmed No. HK.00.06.3.5.139.

Akreditasi 12 Pelayanan, yaitu Administrasi dan Manajemen, Pelayanan

Medik, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan, Pelayanan

Rekam Medis, Pelayanan Radiologi, Pelayanan Farmasi, Pelayanan

Laboratorium, Pelayanan Peristi, Pelayanan Kamar Operasi, Pelayanan

Pencegahan Infeksi, Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai



53

dengan SK Dirjen Yanmed No. HK.00.06.3.5.139.tanggal 31 Desember

2010.

Sesuai dengan Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009

dan untuk meningkatkan mutu pelayanan, maka RSU Prov Sultra telah

menjadi Badan Layanan Umum Daerah yang ditetapkan melalui Surat

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 653 Tahun 2010 tanggal

15 Oktober 2010.

Di akhir tahun 2012, tepatnya tanggal 21 November 2012 RSU

Prov. Sultra pindah lokasi dan berubah nama menjadi Rumah Sakit

Umum Bahteramas Propinsi Sulawesi Tenggara (RSU Bahteramas

Prov.Sultra), yang diresmikan penggunaannya oleh Menteri Koordinator

Bidang Ekonomi dan Keuangan RI, Ir. H. Hata Rajasa dan Gubernur

Sulawesi Tenggara, H.Nur Alam SE.

4. Sarana Dan Prasarana

a. Bangunan fisik

RSU Bahteramas memiliki sarana dan prasarana yang terdiri dari

bangunan fisik seluas 35.410 m2.

b. Prasarana

1) Listrik dari PLN tersedia 1 400 KVA dibantu dengan 2 unit genset

(2 x 250 KVA).

2) Air yang digunakan di RSU Bahteramas berasal sumur dalam, sumur

bor dan PDAM.

3) Sarana komunikasi berupa jaringan PABX dan jaringan internet.

4) Sentral Instalasi Oksigen Cair untuk rungan yang membutuhkan.
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5) Sytem Alarm Kebakaran, Hidrant, dan Tabung Pemadam Kebakaran

di semua gedung.

6) Pembuangan limbah

c. Luas Lahan dan Bangunan

RSU Bahteramas berdiri di atas tanah seluas 69,000 m2. Luas

seluruh bangunan adalah 22.577,38 m2. Halaman parkir seluas ± 1.500

m2. Semua bangunan mempunyai tingkat aktivitas yang sangat tinggi.

Disamping kegiatan pelayanan kesehatan kepada pasien, kegiatan yang

tidak kalah pentingnya adalah kegiatan administrasi, pengelolaan

makanan, pemeliharaan atau perbaikan instalasi listrik dan air,

kebersihan dan lain-lain.

5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) di RSU Provinsi Sultra hingga 31

Desember 2012 berjumlah 703 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri

atas tenaga medis, paramedis dan non medis. Tenaga kontrak berjumlah 80

orang.

Jumlah tenaga medis atau dokter adalah 68 orang, dimana dokter

speseialis berjumlah 28 orang, dokter umum berjumlah 37 orang, dokter

gigi berjumlah 3 orang. Dan jumlah para medis perawatan berjumlah 330

orang, dimana sarjana (S1 dan D IV) berjumlah 26 orang, Akademi (DIII)

berjumlah 276 orang, diploma (D1) berjumlah 3 orang dan SLTA (SPK)

berjumlah 71 orang. Dan paramedis non perawatan berjumlah 207 orang,

dimana pasca sarjana (S2) berjumlah 22 orang, sarjana (S1 dan DIV)

berjumlah 78 orang, Akademi (DIII) berjumlah 81 orang, Diploma (D1)
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10 orang dan SLTA berjumlah 16 orang. Sedangkan non medis berjumlah

98 orang, dimana sarjana (S1) berjumlah 27 orang, akademi (DIII)

berjumlah 4 orang, SLTA berjumlah 67 orang, SLTP berjumlah 1 orang.

Jumlah keseluruhan tenaga masih belum memenuhi standar jumlah

tenaga minimal untuk Rumah Sakit Umum Kelas B. Beberapa tenaga

dengan keterampilan tertentu masih sangat diperlukanpada saat ini,

sehingga disamping permintaan tambahan tenaga, perlu juga pelatihan dan

pendidikan formal lanjutan untuk staf RSU Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni – 14 Juli dengan

judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Penderita Penyakit

Jantung Koroner Di Poliklinik RSU Bahteramas tahun 2017 didapatkan hasil

sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup penderita PJK

yang tidak dapat dimodifikasi:

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi kualitas hidup penderita PJK yang tidak dapat dimodifikasi

mendapatkan hasil berjumlah 36 0rang (100%) yang mempengaruhi dan

yang tidak mempengaruhi 0% dari jumlah responden sebanyak 36 orang.

Hal ini dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

a. Usia

Tabel 5.1. Distribusi Responden Berdasarkan Umur Di Poli Klinik
Jantung RSU Bahteramas

No Umur Jumlah %
1 33 - 39 (Elderly Adulthood) 2 6
2 40 - 65 (Middle Years) 26 72
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3 66 - 70 (Geriatric Age) 6 17
4 71 - 75 (Young Old) 1 3
5 76 - >80 (Old) 1 3

Total 36 100
Sumber: data primer 2017

Setelah mengelompokkan data umur Prof. Dr. Koesmanto

Setyonegoro, Tabel 5.1. menunjukkan bahwa responden terbanyak

berumur 40 – 65 tahun (dewasa penuh; middle years) yang berjumlah

26 responden (72%) dan responden terkecil berumur 71 – 75 dan 76 –

>80 tahun yang masing-masing berjumlah 1 responden (3%).

b. Pendidikan

Tabel 5.2. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Di Poli
Klinik Jantung RSU Bahteramas

No Pendidikan Jumlah %
1 Tidak Sekolah 0 0
2 SD 13 36
3 SMP 9 25
4 SMA 6 17
5 PT/Akademik 8 22

Total 36 100
Sumber:  data primer 2017

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa responden terbanyak

berpendidikan SD yaitu sebanyak 13 responden (36%) dan responden

terkecil adalah yang berpendidikan Tidak Sekolah 0 responden (0%).

c. Pekerjaan

Tabel 5.3. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Di Poli
Klinik Jantung RSU Bahteramas

No Pekerjaan Jumlah %
1 Tidak Bekerja 7 19
2 Petani/Pedagang/Nelayan 12 33
3 PNS/TNI/POLRI/Pensiunan 7 19
4 Wiraswasta 10 28

Total 36 100
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Tabel 5.3 menunjukkan bahwa jenis pekerjaan terbanyak dari

responden adalah Petani/Pedagang/Nelayan yang berjumlah 12

responden (33%) dan yang terkecil adalah Tidak Bekerja dan PNS yang

masing-masing berjumlah 7 responden (19%).

d. Penghasilan

Tabel 5.4. Distribusi Responden Berdasarkan Penghasilan Di Poli
Klinik Jantung RSU Bahteramas

No Penghasilan Jumlah %
1 <Rp. 1.000.000 27 75
2 >Rp. 1.000.000 9 25

Total 36 100
Sumber: data primer 2017

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa penghasilan responden perbulan

yang paling terbanyak adalah <Rp. 1.000.000 yang berjumlah 27

responden (75%) dan yang terkecil adalah >Rp. 1.000.000 yang

berjumlah 9 responden (25%).

e. Status Pernikahan

Tabel 5.5. Distribusi Responden Berdasarkan Status Pernikahan Di
Poli Klinik Jantung RSU Bahteramas

No Status Pernikahan Jumlah %
1 Menikah 18 50
2 Tidak Menikah 0 0
3 Duda/Janda 18 50

Total 36 100
Sumber: data primer 2017

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa status pernikahan yang paling

terbanyak adalah Menikah dan Duda/Janda yang masing-masing

berjumlah 18 responden (50%) dan yang terkecil adalah Tidak Menikah

yang berjumlah 0 responden (0%).
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f. Jenis Kelamin

Tabel 5.6. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Di
Poli Klinik Jantung RSU Bahteramas

No Jenis Kelamin Jumlah %
1 Laki – Laki 22 61
2 Perempuan 14 39

Total 36 100
Sumber: data primer 2017

Tabel 5.6 diatas menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah

berjenis kelamin Laki-laki yaitu berjumlah 22 responden (61%) dan

responden terkecil berjenis kelamin Perempuan yang berjumlah 14

responden (39%).

2. Faktor-faktor  yang mempengaruhi kualitas hidup penderita PJK

yang dapat dimodifikasi:

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi kualitas hidup penderita PJK yang dapat dimodifikasi

mendapatkan hasil berjumlah 19 0rang (53%) yang mempengaruhi dan

yang tidak mempengaruhi 17 orang (47%) dari jumlah responden

sebanyak 36 orang. Hal ini dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

a. Depresi

Tabel 5.7. Distribusi Frekuensi Responden Dengan Tingkat Depresi

Di Poliklinik RSU Bahteramas

No Tingkat Depresi Jumlah %
1 Mempengaruhi 6 17
2 Tidak Mempengaruhi 30 83

Total 36 100
Sumber: data primer 2017
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Tabel 5.7 diatas menunjukkan bahwa responden yang

mempengaruhi berjumlah 6 responden (17%) dan responden yang tidak

mempengaruhi berjumlah 30 responden (83%).

b. Koping

Tabel 5.8. Distribusi Frekuensi Responden Dengan Tingkat Koping
Di Poliklinik RSU Bahteramas

No Tingkat Koping Jumlah %
1 Mempengaruhi 27 75
2 Tidak Mempengaruhi 9 25

Total 36 100
Sumber: data primer 2017

Tabel 5.8 diatas menunjukkan bahwa responden yang

mempengaruhi berjumlah 27 responden (75%) dan responden yang

tidak mempengaruhi berjumlah 9 responden (25%).

c. Dukungan Sosial

Tabel 5.9. Distribusi Frekuensi Responden Dengan Dukungan
Sosial Di Poliklinik RSU Bahteramas

No Dukungan Sosial Jumlah %
1 Mempengaruhi 27 75
2 Tidak Mempengaruhi 9 25

Total 36 100
Sumber: data primer 2017

Tabel 5.9 diatas menunjukkan bahwa responden yang

mempengaruhi berjumlah 27 responden (75%) dan responden yang

Tidak mempengaruhi berjumlah 9 responden (25%).

C. Pembahasan

Setelah dilakukan pengolahan dan penyajian data, maka diperoleh

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Penderita Penyakit

Jantung Koroner Di Poliklinik RSU Bahteramas, berdasarkan variabel yang
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diteliti yaitu Karakteristik Responden, Depresi, Koping, dan Dukungan

Sosial. Adapun penyabarannya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor  yang mempengaruhi kualitas hidup penderita PJK

yang tidak dapat dimodifikasi:

Dalam penelitian ini meliputi: usia, jenis kelamin, pendidikan,

pekerjaan, penghasilan dan status pernikahan yang diinterprestasikan

sebagai berikut :

a. Usia

Dari hasil penelitian pada 36 responden yang datang berkunjung

di polikilinik jantung RSU Bahteramas, menunjukkan bahwa responden

terbanyak berumur 40 – 65 tahun (dewasa penuh; middle years) yang

berjumlah 26 responden (72%) dan responden terkecil berumur 71 – 75

dan 76 – >80 tahun yang masing-masing berjumlah 1 responden (3%).

Usia termuda 36 tahun dan tertua 84 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa

usia pasien penyakit jantung koroner berada pada rentang usia dewasa

muda dan dewasa akhir. Rentang usia tersebut merupakan rentang yang

mempengaruhi kualitas hidup penderita penyakit jantung koroner.

Hal ini disebabkan karena riwayat hipertensi dan merokok

kurang lebih 15 tahun dan pasien mengalami hipertensi sejak usia 16

tahun. Hipertensi dan merokok merupakan faktor resiko utama penyakit

jantung koroner. Hipertensi merupakan faktor resiko yang

membahayakan karena biasanya tidak menunjukkan gejala sampai

hipertensi telah mencapai tahap lanjut. Hipertensi yang terus menerus
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menyebabkan penurunan aliran darah yang menuju kejantung, kondisi

ini dapat memperberat kerja jantung (Smeltzer & Bare , 2002).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Chan, Chau dan Chang (2005)

bahwa usia termuda penyakit jantung koroner adalah dengan usia

termuda 33 tahun dan tertua 87 tahun. Dan sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Baas (2004) terhadap 84 pasien penyakit jantung

koroner yang berusia 36-81 tahun.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penyakit

jantung koroner banyak ditemukan pada pasien usia yang lebih tua,

namun penyakit jantung koroner cenderung terjadi pada usia muda yang

masih produktif seperti yang dialami responden termuda dalam

penelitian ini yang berusia 36 tahun.

b. Pendidikan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan responden

lebih banyak pada tingkat SD sebanyak 13 responden (36%) disusul

pendidikan SMP sebanyak 9 responden (25%) , disusul pendidikan

Perguruan Tinggi sebanyak 8 responden (22%), disusul pendidikan

SMA sebanyak 6 responden (17%) dan yang lainnya berpendidikan

rendah.

Hal ini disebabkan karena semakin tinggi pendidikan dan

pengetahuan akan mempengaruhi seseorang dalam menjalankan pola

hidup yang sehat. bahwa presentasi penduduk dengan pendidikan

sekolah menengah kebawah yang mempunyai kualitas hidup buruk
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yang lebih tinggi, dibandingkan dengan pendidikan lebih tinggi (Chan

et al, dalam Rochmayanti, 2011).

Hasil penelitian penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian

Chan, Chau dan Chang (2005) dari 325 pasien penyakit jantung koroner

53% hanya pendidikan dasar, 43% pendidikan menengah dan 4%

perguruan tinggi.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan

sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Responden yang

memiliki pendidikan tinggi maka kualitas hidupnya akan baik pula,

begitu pun sebaliknya apabila responden memiliki pendidikan rendah

maka kualitas hidupnya akan buruk.

c. Pekerjaan

Status pekerjaan dalam penelitian ini meliputi tidak

bekerja/pensiunan, petani/pedagang/nelayan, PNS/TNI/POLRI dan lai-

lain/wiraswasta. Berdasarkan hasil univariat menggambarkan proporsi

pasien PJK pada masing-masing status pekerjaan lebih banyak bekerja

petani/pedagang/nelayan sebesar 12 responden (33%) dan wiraswasta

sebesar 10 responden (28%).

Hal ini disebabkan tempat penelitian merupakan rumah sakit

rujukan sulawesi tenggara dan masyarakat disekitarnya lebih banyak

mempunyai pekerjaan petani dan wiraswasta. Hal ini didukung dengan

teori, seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan maka kualititas

hidupnya lebih buruk dibandingkan dengan orang yang mempunyai

pekerjaan (Chan et al, dalam Rochmayanti, 2011).
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Proporsi pekerjaan, sebagian besar responden (80%) bekerja dan

selebihnya tidak bekerja. Proporsi responden lebih banyak yang bekerja

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kyungeh, 2002

melaporkan dari 421 pasien terdapat 45.5% pekerja, 31.2% tidak

bekerja. Rerata usia responden yang tidak bekerja pada rentang usia

yang beresiko mengalami penyakit jantung koroner.

d. Penghasilan

Menunjukkan bahwa penghasilan responden perbulan yang paling

terbanyak adalah <Rp. 1.000.000 yang berjumlah 27 responden (75%)

dan yang terkecil adalah >Rp. 1.000.000 yang berjumlah 9 responden

(25%).

Hal ini sebabkan karena responden penderita PJK mempunyai

pekerjaan lebih banyak mempunyai pekerjaan petani dan wiraswasta.

Merujuk dari hasil penelitian diatas bahwa penduduk dengan

penghasilan >Rp. 1.000.000 perbulan mempunyai kualitas hidup yang

baik, dibandingkan dengan pendapatan penduduk <Rp. 1.000.000

perbulan mempunyai kualitas hidup yang lebih buruk.  Sesuai dengan

pendapat Panthell & Kritpracha (2011) bahwa pasien dengan sosial

ekonomi yang rendah lebih ansietas dibandingkan ekonomi yang lebih

tinggi, hal ini akan berdampak pada kualitas hidupnya.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian (Rochmayanti,

2011) dilihat dari pekerjaan yang dilakukan sebanyak 59% responden

yang bekerja maupun yang pensiunan rerata penghasilan sebesar Rp

1.722.920. rerata penghasilan ini jauh lebih tinggi dari upah minimum
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provinsi (UMP) sulawesi tenggara tahun 2011 yaitu Rp 1.290.000. hal

ini juga mempengaruhi rerata kualitas hidup yang baik.

e. Status Pernikahan

Dilihat dari status perkawinan sebagian besar pasien masih

memiliki pasangan hidup sebesar 18 responden (50%) dan yang tidak

berpasangan sebesar 18 responden (50%) .

Hal ini disebabkan karena pasangan merupakan support system

yang baik dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. Hal ini sejalan

dengan penelitian yang dilaporkan oleh Chan, Chau & Chang (2005)

melaporkan sebanyak 115 responden 80% peserta menikah sedangkan

13% janda. Penelitian lain Panthee & Kripracha (2011) para pasien

yang tidak mempunyai pasangan ditemukan lebih depresi dibandingkan

dengan pasien yang mempunyai pasangan.

Merujuk hasil penelitian diatas, bahwa Penduduk yang sudah

bercerai dengan tingkat kualitas hidup yang rendah, ternyata banyak

dibandingkan dengan yang sudah menikah (Survelen Amerika dalam

Rochmayanti 2011). Hal ini didukung oleh penelitian kualitas hidup

dengan menggunakan kuesioner SF-36 terhadap 145 laki-laki dan

wanita, dilaporkan bahwa laki-laki dan wanita yang sudah menikah

memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan yang belum

menikah atau yang sudah bercerai. Kualitas hidup yang baik pada laki-

laki dan wanita yang sudah menikah karena adanya dukungan sosial

dari pasangannya. namun status perkawinan merupakan salah satu

dukungan sosial terhadap pasien sehingga dengan adanya pasangan
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hidup dapat memberikan dukungan kepada pasangan untuk

menjalankan perilaku yang sehat dan positif. (Chan et al dalam

Rochmayanti 2011).

f. Jenis Kelamin

Jenis kelamin dalam penelitian ini adalah Laki-laki dengan

jumlah 22 responden (61%). Hal ini terjadi karena secara umum

proporsi Laki-laki yang mengalami penyakit jantung koroner lebih

banyak dibandingkan perempuan dan Laki-laki memiliki resiko lebih

tinggi mengalami penyakit jantung koroner.

Hal ini disebabkan karena Laki-laki mempunyai kualitas hidup

yang lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Banyak laki-laki

bertanggung jawab untuk tugas-tugas diluar rumah tangga

dibandingkan dengan perempuan yang berdampak terhadap pemulihan

kesehatan, hal ini sesuai dengan survey dimana laki-laki lebih banyak

memiliki masalah kesehatan setelah infark miokard seperti seringnya

nyeri dada dibandingkan dengan perempuan (Kristofferzon dalam

Rochmayanti 2011). Selain itu, laki-laki yang berusia kurang dari 60

tahun setelah mengalami serangan jantung memiliki resiko kematian

tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan (Steigelman

et al dalam Rochmayanti 2011).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Chung et al

(2009) dilaporkan sebagian besar responden berjenis kelamin Laki-laki

dengan jumlah 43 orang (74%). Sedangkan penelitian yang dilakukan

terhadap 171 pasien penyakit jantung koroner, 97 orang berjenis
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kelamin Laki-laki dan 74 orang berjenis kelamin perempuan

(Kristofferzon, et al, 2005).

2. Faktor-faktor  yang mempengaruhi kualitas hidup penderita PJK

yang dapat dimodifikasi:

a. Depresi

Dari hasil penelitian pada 36 responden yang datang berkunjung

di poliklinik jantung RSU Bahteramas, didapatkan bahwa responden

yang mempengaruhi berjumlah 6 responden (17%) dan responden yang

Tidak mempengaruhi berjumlah 30 responden (83%).

Hal ini disebabkan karena pasien yang mengalami depresi

memiliki resiko tiga kali lebih besar untuk dirawat kembali dan

beresiko dua kali lebih besar mengalami kematian dibandingkan

dengan pasien tanpa gejala depresi (Chung et al, 2009). Berdasakan hal

ini maka perlu dilakukan intervensi keperawatan untuk mengatasi

gejala tersebut diantaranya libatkan pasangan dan keluarga dan ikut

dalam graup terapi konseling untuk yang mengalami penyakit jantung

koroner. Dilaporkan bahwa program konseling pada pasien penyakit

jantung koroner dapat meningkatkan kualitas hidup pada seluruh

dimensi baik fisik, emosi, dan sosial. Selain itu peningkatan kualitas

hidup pada pasien PJK akan meningkatkan kualitas hidup keluarga

mereka dan meningkatkan aktivitas fisik, emosi dan sosial keluarga

(Bagheri, Memarian, & Alhani, 2005).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Chung et al

(2009) menyatakan gejala depresi pada pasien penyakit jantung
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koroner berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan penyakit kronis

lainnya. Penelitian lain menyatakan gejala depresi sangat terkait

dengan fungsi peran, fungsi sosial dan kesehatan mental (Verhey, Levy

& Schmiddt, 2004).

Hasil wawancara peneliti dengan responden selama penelitian

didapatkan bahwa tingginya jumlah responden yang mempengaruhi

adalah 17%, dibandingkan dengan jumlah responden yang tidak

mempengaruhi adalah 83%.

Pada penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa gejala depresi

yang dirasakan atau dialami pasien adalah perasaan sedih, rasa lelah

yang berlebihan setelah aktivitas rutin yang biasa, hilang minat dan

semangat, malas keluar rumah, tidak nafsu makan, malas melakukan

aktivitas sehari-hari. Adanya gejala tersebut menyebabkan perubahan

kebiasaan hidup yang biasa dilakukan, bila hal ini terus berlangsung

akan mengakibat penurunan kualitas hidup.

b. Koping

Dari hasil penelitian pada 36 responden yang datang berkunjung

di poliklinik jantung, RSU Bahteramas, didapatkan bahwa responden

yang mempengaruhi berjumlah 27 responden (75%) dan responden

yang tidak mempengaruhi berjumlah 9 responden (25%).

Hal ini disebabkan karena faktor yang menentukan strategi

koping yang biasa digunakan oleh individu adalah problem solving

focused coping dimana individu secara aktif mencari penyelesaian

masalah untuk menghilangkan kondisi atau situasi yang menimbulkan
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stress dan emotion focus coping dimana individu melibatkan usaha-

usaha untuk mengatur emosi dan menyusaikan diri dengan dampak

yang akan ditimbulkan oleh suatu kondisi yang penuh tekanan. Strategi

koping yang dipilih tergantung kepada kepribadian seseorang dan

seberapa besar tingkat stress yang dialami (Ahyarwahyudi, 2010).

Begitu pula yang peneliti dapatkan selama penelitian bahwa

tingginya jumlah responden yang mempengaruhi disebabkan karena

perbedaan cara yang dilakukan oleh individu dalam menyelesaikan

masalah dan menyesuaikan diri terhadap perubahan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan

antara koping pasien PJK dengan kualitas hidup, dengan korelasi

positif yang berarti semakin baik mekanisme koping maka kualitas

hidup semakin baik. Hal ini ini sejalan dengan Brink dan Karlson

(2005) bahwa koping berkorelasi positif terhadap kualitas hidup

terlihat dari waktu ke waktu pasien mengalami perbaikan hidup dengan

koping yang konstruktif. Mekanisme koping konstruktif yang berhasil

maka seseorang dapat beradaptasi dengan masalah dan perubahan yang

dialami.

Untuk meningkatkan mekanisme koping dibutuhkan dukungan

keluarga dalam memberikan dukungan emosi dan saran-saran

mengenai strategi alternative yang didasarkan pada pengalaman

sebelumnya dan mengajak orang lain berfokus pada aspek-aspek yang

lebih positif (Niven, 2002). Selain dukungan keluarga ada upaya lain

yang dilakukan untuk mengembangkan koping dengan aktivitas seperti



69

memberikan informasi terkait diagnosis, pengobatan, dan perawatan;

identifikasi pandangan pasien terhadap kondisinya; evaluasi

kemampuan pasien dalam mengambil keputusan; eksplorasi metode

yang digunakan pasien dalam mengatasi masalahnya; bantu pasien

mengidentifikasi sistem pendukung yang tersedia; dukung pasien

untuk menggunakan mekanisme koping yang tepat; anjurkan pasien

untuk mengungkapkan perasaan, persepsi, dan ketakutan (Wilkinson,

2016).

c. Dukungan Sosial

Dari hasil penelitian pada 36 responden yang datang berkunjung

di poliklinik jantung, RSU Bahteramas, didapatkan bahwa responden

yang mempengaruhi berjumlah 27 responden (75%) dan responden

yang tidak mempengaruhi berjumlah 9 responden (25%).

Hal ini disebabkan karena tidak adanya dukungan sosial

memberikan ketidaknyamanan fisikdan psikologis, perasaan yang tidak

dicintai, tidak diperhatikan dan tidak dihargai oleh orang lain. Hal ini

didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Moser & Dracup

(2007) yang mengatakan para pasien yang tinggal sendiri menunjukkan

tingkat ansietas yang lebih tinggi daripada orang yang tinggal dengan

keluarga mereka.

Begitu pula yang peneliti dapatkan selama penelitian bahwa

tingginya jumlah responden yang mempengaruhi diakibatkan oleh

dukungan sosial responden buruk.
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Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya pengaruh dukungan

sosial dengan kualitas hidup. Hal ini disebabkan oleh kurangnya

support sistem dari keluarga, teman, dan pasangan hidup. Kristofferzon

et al (2005) menyatakan bahwa dalam merencanakan perawatan harus

mencakup anggota keluarga dan dukungan sosial yang lain sehingga

mereka dapat mendukung dan memberi dorongan kepada pasien untuk

mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian lain

mengatakan bahwa agama, keluarga, pasangan hidup, dan teman-

teman merupakan kekuatan dan obat bagi pasien PJK, maka dukungan

sosial merupakan intervensi yang penting untuk perencanaan

pemulihan (Steiglman, 2006).
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Faktor-Faktor

Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Penderita Penyakit Jantung Koroner Di

Poliklinik RSU Bahteramas Tahun 2017 tentang faktor yang mempengaruhi

kualitas hidup penderita penyakit jantung koroner yang tidak dapat

dimodifikasi dan yang dapat dimodifikasi adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

kualitas hidup penderita PJK yang tidak dapat dimodifikasi mendapatkan

hasil berjumlah 36 0rang (100%) yang mempengaruhi dan yang tidak

mempengaruhi 0% dari jumlah responden sebanyak 36 orang.

2. Penelitian yang dilakukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

kualitas hidup penderita PJK yang dapat dimodifikasi mendapatkan hasil

berjumlah 19 orang (53%) yang mempengaruhi dan yang tidak

mempengaruhi 17 orang (47%)  dari jumlah responden sebanyak 36 orang.

B. Saran

1. Bagi Rumah Sakit

Dalam hal ini RSU Bahteramas diharapkan agar dapat melakukan

pelayanan dan pengobatan pada penyakit jantung koroner yang tidak dapat

dimodifikasi maupun yang dapat dimodifikasi, yakni usia, jenis kelamin,

pekerjaan, depresi, koping dan dukungan sosial.
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2. Bagi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu

penyakit jantung koroner khususnya keperawatan dan sebagai bahan

informasi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Profesi Keperawatan

Diharapkan perawat profesional untuk lebih sering memberi penyuluhan

pada pasien penyakit jantung koroner serta memberikan pelayanan progran

rehabilitas dan memberitahu keluarga agar selalu memberikan support

kepada klien serta dukungan sosial dalam mengikuti pengobatan atau

program rehabilitas.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan bagi masyarakat dapat mengetahui tanda dan gejala terjadinya

penyakit jantung koroner dan meningkatkan upaya program rehabilitas

dalam pengobatan.

5. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya di Poltekkes Kemenkes Kendari, agar dapat lebih

mengembangkan variabel penelitian yakni faktor yang mempengaruhi

kualitas hidup penderita penyakit jantung koroner yang tidak dapat

dimodifikasi dan yang dapat dimodifikasi. Serta penelitian selanjutnya

dapat mengembangkan penelitian ini dan dapat melanjutkan penelitian

yang telah dilakukan dimana angka tertinggi didalam penelitian ini yakni

faktor penyakit jantung koroner yang tidak dapat dimodifikasi, meliputi

usia, jenis kelamin, pekerjaaan, penghasilan, status pernikahan dan faktor

yang dapat dimodifikasi meliputi depresi, koping dan dukungan sosial.
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SURAT PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara Responden

Di –

Poli Klinik Jantung RSU Provinsi Sultra

Dengan Hormat,

Sebagai persyaratan tugas akhir Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kendari

Jurusan Keperawatan, maka saya (Desi Saputri, NIM: P00320014058) akan

melakukan penelitian yang berjudul “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi

Kualitas Hidup Penderita Penyakit Jantung Koroner Di Poli Klinik Jantung RSU

Bahteramas Tahun 2017”

Tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan sebagai tugas

akhir menyelesaikan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Kendari Jurusan

Keperawatan. Olehnya itu, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk

menjadi responden dalam penelitian ini. Selanjutnya kami mohon kesedian

Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner yang saya sediakan dengan jujur dan

apa adanya. Jawaban yang telah anda berikan, akan kami jaga kerahasiaannya.

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan dan partisipasinya

kami ucapkan terima kasih.

Kendari,

Desi Saputri

Lampiran 1
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SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, untuk tidak keberatan menjadi

responden dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Poltekkes Kemenkes

Kendari Jurusan Keperawatan yg berjudul “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi

Kualitas Hidup Penderita Penyakit Jantung Koroner Di Poli Klinik Jantung RSU

Bahteramas Tahun 2017”. Dan saya memahami bahwa data ini bersifat rahasia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak

manapun. Semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kendari,

(Responden)

Lampiran 2
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INSTRUMEN PENELITIAN

(KUESIONER)

Judul : Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Penderita

Penyakit Jantung Koroner Di Poli Klinik Jantung RSU Bahteramas Tahun

2017.

Petunjuk :

1. Kuesioner/Angket ini terdiri dari dua bagian yaitu karakteristik reponden

dan dukungan sosial.

2. Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner tersebut

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Semua jawaban Bapak/Ibu/Saudara adalah benar.

A. KUESIONER FAKTOR KUALITAS HIDUP PENYAKIT JANTUNG

KORONER YANG TIDAK DAPAT DIMODIFIKASI

Nama : ......................................

Usia : ...................................... Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan

Alamat : ...................................................................................

Untuk pertanyaan berikut ini lingkarilah jawaban yang sesuai dengan keadaan

Bapak/Ibu/Saudara :

1. Pendidikan :

1. Tidak sekolah

2. Tamat SD

3. Tamat SMP/SLTP

Lampiran 3
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4. Tamat SMA/SLTA

5. Tamat PT/Akademik

2. Pekerjaan :

1. Tidak Bekerja

2. Petani/Pedagang/Buruh

3. PNS/TNI/POLRI

4. Lain-Lain (Sebutkan:...........................................)

3. Penghasilan Tiap Bulan : Rp ....................................

4. Status Perkawinan :

1. Menikah

2. Tidak menikah

3. Duda/Janda

B. KUESIONER FAKTOR KUALITAS HIDUP PENYAKIT JANTUNG

KORONER YANG DAPAT DIMODIFIKASI

1. DEPRESI

Petunjuk pengisian :

Berilah nilai 1 pada jawaban yang bercetak tebal dan berhuruf besar dari setiap

pernyataan sesuai pengalaman yang dialami.

No Pikiran Dan Perasaan Sealu
(3)

Sering
(2)

Jarang
(1)

Tidak
Pernah

(0)

1
Apakah anda sebenarnya puas

dengan kehidupan anda?

2

Apakah anda telah

meninggalkan banyak kegiatan

dan minat atau kesenangan

anda?
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3
Apakah anda sering merasa

bosan?

4

Apakah anda mempunyai

semangat yang baik setiap

saat?

5

Apakah anda merasa bahagia

untuk sebagian besar hidup

anda?

6
Apakah anda sering merasa

tidak berdaya?

7

Apakah anda merasa tidak

berharga seperti perasaan anda

saat ini?

8
Apakah anda merasa anda

penuh semangat?

9

Apakah anda merasa bahwa

keadaan anda tidak ada

harapan?

10

Apakah anda pikir bahwa

orang lain lebih baik

keadaannya dari pada anda?

Jumlah skor :
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2. KOPING

Apakah bapak/ibu/saudara melakukan atau merasakan hal-hal seperti dibawah

ini selama 3 bulan terakhir ketika menghadapi masalah :

No Pernyataan Selalu
(3)

Sering
2)

Jarang
(1)

Tidak
Pernah

(0)

1
Apakah anda sering mengalami

gejala penyakit anda?

2
Apakah anda sudah menganggap

benar gaya hidup anda?

3
Apakah anda belajar untuk

mengalami penyakit anda?

4
Apakah anda pernah mencari jalan

keluar mengenai penyakit anda?

5
Apakah anda berusaha untuk

menjadi lebih baik?

6

Apakah anda mencari tahu

keadaan penyakit anda pada orang

lain?

7
Apakah anda sering marah kalau

ada masalah?

8
Apakah anda mudah bergaul dan

mendapatkan teman?

9
Apakah anda sering menyalahkan

orang lain?

10 Apakah anda mudah tersinggung?

Jumlah Skor :
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3. DUKUNGAN SOSIAL

Petunjuk Pengisian :

Berikut ini ada 10 pernyataan mengenai dukungan dari pasangan, keluarga,

teman dan lingkungan. Berilah tanda centang (√) pada keadaan yang paling

sesuai untuk anda dan dirasakan sedikitnya dalam 1 minggu terakhir.

No Pernyataan
Tidak
Ada
(0)

Kurang

(1)

Biasa

(2)

Lebih
Dari

Biasanya
(3)

1

Dukungan pasangan hidup

anda pada saat anda

mengalami pengobatan

penyakit jantung koroner

2

Rasa sayang pasangan hidup

anda pada saat anda

menjalani pengobatan

penyakit jantung koroner

3

Peran pasangan hidup anda

pada saat menjalani

pengobatan penyakit jantung

koroner

4

Dukungan moral (psikologis)

dari orang tua kandung saat

menjalani pengobatan

penyakit jantung koroner

5

Bantuan (dana) dari orang tua

kandung saat menjalani

pengobatan penyakit jantung

koroner

6
Bantuan (dana) dari anak

kandung saat menjalani
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pengobatan penyakit jantung

koroner

7

Perhatian dari orang tua

kandung saat menjalani

pengobatan penyakit jantung

koroner

8

Perhatian dari anak kandung

saat menjalani pengobatan

penyakit jantung koroner

9

Dukungan dari keluarga

pasangan hidup pada saat

menjalani pengobatan

penyakit jantung koroner

10

Perhatian dan dukungan

teman pada saat menjalani

pengobatan penyakit jantung

koroner

Jumlah Skor :
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