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ABSTRAK 

 
Penyakit kardiovaskular merupakan salah satu masalah kesehatan utama di Negara maju maupun 
berkembang. Gagal Jantung Kongestif (GJK) adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa 
darah secara adekuat untuk memenuhi kebutuhan jaringan akan oksigen dan nutrisi. Salah satu 
permasalahn psikologis yang muncul pada pasien GJK adalah kecemasan. Faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi kecemasan diantaranya tingkat usia, jenis kelamin, pengalaman, konsep diri, tingkat  
pendidikan, tingkat ekonomi serta dukungan keluarga. Rata-rata pasien GJK yang dirawat di RSU 
dr. Slamet pada tahun 2017 sebanyak 150 pasien per bulan. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui gambaran kecemasan pada pasien GJK di RSU dr. Slamet Garut. Jenis penelitian ini 
adalah deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan concecutive sampling, dengan jumlah 
sampel 92 responden. Instrument untuk mengukur kecemasan menggunakan Hamilton Anxiety 
Rating Scale (HARS). Hasil penelitian ini menunjukkan kecemasan pasien yang mengalami GJK 
sebagian besar berada dalam kategori kecemasan sedang yaitu sebanyak 44 orang (47,8%). 40 
orang (43,5%) berada dalam kategori kecemasan berat, dan 8 orang (8,7%) berada dalam kategori 
kecemasan ringan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kecemasan responden sebagian besar 
berada dalm kategori sedang 
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PENDAHULUAN 

 
Gagal Jantung Kongestif (GJK) 

adalah ketidakmampuan jantung untuk 
memompa darah secara adekuat untuk 
memenuhi kebutuhan jaringan akan oksigen 
dan nutrisi (Brunner & suddarth, 2013). 
Sedangkan menurut Price & Wilson 2007, 
CHF adalah keadaan patofisiologis ketika 
jantung sebagai pompa tidak mampu 
memenuhi kebutuhan darah untuk 
metabolisme jaringan. 

Penyakit kardiovaskular merupakan 
salah satu masalah kesehatan utama di Negara 
maju maupun berkembang. Di dunia, 17,5 juta 
jiwa (31%) dari 58 juta angka kematian 
disebabkan penyakit jantung (WHO, 2016). 
Dari seluruh angka tersebut benua asia 
menempati peringkat tertinggi akibat penyakit 
jantung dengan jumlah 712.1 ribu jiwa. 
Sedangkan di asia tenggara Indonesia 
menduduki peringkat kedua di asia tenggara 
dengan jumlah 371 ribu jiwa (WHO, 2014).  

GJK merupakan sindrom klinis yang 
kompleks yang disebabkan oleh 
ketidakmampuan jantung dalam memompa 
darah untuk memenuhi kebutuhan 

metabolisme tubuh akibat dari gangguan 
struktural atau fungsional jantung yang 
dimulai dari gangguan pengisian ventrikel 
(disfungsi diastolik) sampai kontraktilitas 
miokard (disfungsi sistolik) (Joshi  & Tirgar, 
2013). Manifestasi klinis yang muncul pada 
pasien dengan GJK adalah dyspnea, takikardi, 
kelelahan, intoleransi aktifitas, retensi cairan, 
penurunan kadar oksigen darah arteri, edema 
paru,  edema perifer, ketidaknyamanan, dan 
gangguan pola tidur (Yancy et al., 2013).  

Tidak hanya permasalahan fisik, 
permasalahan psikologis juga muncul pada 
pasien GJK. Faktor predisposisi seperti pasien 
takut akan kondisi fisiknya yang lemah, 
khawatir bila penyakitnya tidak bisa sembuh 
karena jantung adalah organ yang penting dan 
ketika jantung mulai rusak maka kesehatan 
juga terancam, menjalani terapi pengobatan 
yang lama dan sering keluar masuk rumah 
sakit, prognosis penyakit dan manifestasi yang 
memburuk, bagaimana cara pengobatan yang 
akan ditempuh selanjutnya, berapa besar biaya 
yang akan dihabiskan, berapa lama waktu 
penyembuhan penyakitnya, sampai 
memikirkan tentang kematiannya sehingga 
pasien terlihat gelisah, sulit istirahat dan tidak 



Gambaran Tingkat Kecemasan pada Pasien Gagal Jantung Kongestif Kelas Fungsional I dan II di Ruang 
Rawat Inap RSU dr. Slamet Garut 

SURYA 9 Vol. 10, No. 01, April 2018 

bergairah saat makan (Fitriyani, 2015). Faktor 
predisposisi tersebut dapat menyebabkan 
masalah psikologis diantaranya gangguan 
psikososial seperti stress, kecemasan, dan 
ketidakberdayaan (powerlessness), selain itu 
ketakutan dan depresi juga bisa dialami pasien 
GJK (Polikandrioti et al, 2015). 

Kecemasan merupakan masalah 
psikologis yang kejadiannya dapat 
dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi kecemasan 
diantaranya tingkat usia, jenis kelamin, 
pengalaman, konsep diri, tingkat  pendidikan, 
tingkat ekonomi serta dukungan keluarga 
(Stuart & Sunden, 2006).  Dari hasil 
penelitian Haworth et al (2005) menyebutkan 
bahwa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi 
kecemasan pada pasien GJK adalah status 
demografi (usia dan jenis kelamin), tingkat 
keperahan penyakit, adanya komplikasi 
penyakit lain seperti diabetes, dan kurangnya 
dukungan sosial. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif. Dimana penelitian ini 
bertujuan untuk menggambarkan kecemasan 
pada pasien gagal jantung kongestif kelas 
funfsional I dan II di ruang rawat inap RSU 
dr. Slamet Garut. 

Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pasien Gagal Jantung 
Kongestif yang mengalami kecemasan pada 
bulan Oktober 2017 yang berjumlah 92 
Orang. Cara pemilihan sampel dalam 
penelitian ini adalah consecutive sampling 
dengan  kriteria inklusi pada sampel penelitian 
ini adalah pasien rawat inap yang mengalami 
GJK grade I dan II (Klasifikasi NYHA) 
dengan tingkat cemas ringan, sedang, atau 
berat setelah di ukur dengan Hamilton Anxiety 
Rating Scale (HARS) 
1. Pasien sadar penuh (compos mentis) 
2. Pasien yang bersedia menjadi responden 

penelitian dari awal hingga akhir  
Adapun kriteria eksklusi pada sampel 

penelitian ini adalah: 
1. Pasien yang mengalami perburukan 

kondisi selama penelitian 
2. Pasien GJK dengan komplikasi penyakit 

lain 
Pada penelitian ini kuesioner yang 

digunakan adalah kuesioner Hamilton Anxiety 

Rating Scale (HARS) untuk mengukur tingkat 
kecemasan pasien GJK. Analisa data 
dilakukan secara univariat untuk tingkat 
kecemasan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Tingkat 

Kecemasan Pasien GJK kelas 
fungsional I dan II di RSU dr. Slamet 
Garut 

Tingkat Kecemasan F % 
Ringan 8 8,7 
Sedang 44 47,8 
Berat 40 43,5 
Total 92 100 

Berdasarkan hasil penelitian dilihat 
dari distribusi kategori kecemasan, kecemasan 
pasien yang mengalami GJK sebagian besar 
berada dalam kategori kecemasan sedang 
yaitu sebanyak 44 orang (47,8%). 40 orang 
(43,5%) berada dalam kategori kecemasan 
berat, dan 8 orang (8,7%) berada dalam kategori 
kecemasan ringan.  

Easton, et al (2016) dari hasil telaah 
meta analisisnya mengatakan bahwa 
kecemasan yang dialami pada pasien gagal 
jantung yang menjalani rawat jalan 
sebanyak 13,1%, kecemasan pada pasien 
jantung yang dirawat inap 28.79%, dan 
55,5% pasien gagal jantung yang mengalami 
perburukan klinis mengalami kecemasan. 
Yohannes, Willgoss, Baldwin & Connolly 
(2010) juga mengatakan bahwa prevalensi 
kecemasan pada pasien GJK berkisar antara 
11-45%.  

Kecemasan yang dialami individu 
pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor diantaranya tingkat usia, 
pengalaman, konsep diri, tingkat  
pendidikan, tingkat ekonomi serta dukungan 
keluarga (Stuart & Sunden, 2006). Haworth, 
et al (2005) menyebutkan bahwa faktor-
faktor yang bisa mempengaruhi kecemasan 
pada pasien GJK adalah status demografi 
(usia dan jenis kelamin), tingkat keperahan 
penyakit, adanya komplikasi penyakit lain 
seperti diabetes, dan kurangnya dukungan 
sosial. 

Faktor predisposisi kecemasan pada 
pasien GJK bisa disebabkan karena pasien 
takut akan kondisi fisiknya yang lemah, 
khawatir bila penyakitnya tidak bisa sembuh 
karena jantung adalah organ yang penting dan 
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ketika jantung mulai rusak maka kesehatan 
juga terancam, menjalani terapi pengobatan 
yang lama dan sering keluar masuk rumah 
sakit, prognosis penyakit dan manifestasi yang 
memburuk, bagaimana cara pengobatan yang 
akan ditempuh selanjutnya, berapa besar biaya 
yang akan dihabiskan, berapa lama waktu 
penyembuhan penyakitnya, sampai 
memikirkan tentang kematiannya sehingga 
pasien terlihat gelisah, sulit istirahat dan tidak 
bergairah saat makan (Fitriyani, 2015). 

Pada instrumen HARS skor 
kecemasan dibagi menjadi empat kategori 
yaitu kecemasan ringan, kecemasan sedang, 
kecemasan berat, dan kecemasan sangat 
berat. Menurut Stuart (2009) kondisi 
kecemasan ringan berhubungan dengan 
ketegangan dalam kehidupan sehari-hari dan 
menyebabkan seseorang menjadi waspada dan 
meningkatkan lahan persepsinya. Manifestasi 
yang muncul pada tingkat ini adalah 
kelelahan, iritabel, lapang persepsi meningkat, 
kesadaran tinggi, dan tingkah laku sesuai 
situasi. Kondisi kecemasan sedang 
 memungkinkan seseorang untuk memusatkan 
pada masalah yang penting dan 
mengesampingkan yang lain sehingga 
seseorang mengalami perhatian yang selektif, 
namun dapat melakukan sesuatu yang terarah. 
Manifestasi yang terjadi pada tingkat ini yaitu 
kelelahan meningkat, kecepatan denyut 
jantung dan pernapasan meningkat, 
ketegangan otot meningkat, bicara cepat 
dengan volume tinggi, lahan persepsi 
menyempit, kemampuan konsentrasi 
menurun, perhatian selektif dan terfokus pada 
rangsangan yang tidak menambah ansietas, 
mudah tersinggung, tidak sabar, mudah lupa, 
marah dan menangis. 

 Pada kondisi kecemasan berat 
cenderung untuk memusatkan pada sesuatu 
yang terinci dan spesifik, serta tidak dapat 
berpikir tentang hal lain. Orang tersebut 
memerlukan banyak pengarahan untuk dapat 
memusatkan pada suatu area yang lain. 
Manifestasi yang muncul pada tingkat ini 
adalah mengeluh pusing, sakit kepala, nausea, 
tidak dapat tidur (insomnia), sering kencing, 
diare, palpitasi, lahan persepsi menyempit, 
berfokus pada dirinya sendiri dan keinginan 
untuk menghilangkan kecemasan tinggi, 
perasaan tidak berdaya, bingung, dan 
disorientasi. Pada kondisi kecemasan sangat 
berat persepsi sudah terganggu sehingga 

individu sudah tidak dapat mengendalikan diri 
lagi dan tidak dapat melakukan kegiatan 
walaupun sudah diberi pengarahan dan 
tuntunan. (Stuart, 2009).  

 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
Simpulan dari hasil penelitian ini 

adalah kecemasan responden sebagian besar 
berada dalm kategori sedang. Perlu dilakukan 
penelitian lebih lamjut mengenai faktor-faktor 
yang memepengaruhi kecemasan pada pasien 
GJK. 
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