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Abstrak 

Penyakit kardiovaskuler atau juga bisa disebut penyakit jantung umumnya 

mengacu pada keadaan yang melibatkan penyempitan atau pemblokiran  

pembuluh darah yang bisa menyebabkan serangan jantung dengan gejala yang 

sering mucul yaitu nyeri dada. Pada pasien dengan masalah jantung membutuhkan 

tidur yang cukup dikarenakan dengan tidur yang baik akan memperbaiki sel-sel 

otot jantung. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran kualitas tidur 

pasien jantung di desa Ploso.Desain penelitan ini menggunakan deskriptif 

kuantitatif, deskriptif yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal 

misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain- lain, dengan 

menggunakan pendekatan total sampling yang dilakukan pada pasien jantung di 

desa Ploso. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner PSQI untuk 

menegetahui kualitas tidur pasien . Penelitian ini menggunkan analisa data 

Univariat. Penelitian ini menyipulkan bahwa pasien dengan masalah jantung 

mengalami gangguan kualitas tidur sebanyak 76 %. Yang artinya masalah jantung 

mempengaruhi kualitas tidur pasien 

Kata kunci : Kualita Tidur ,Pasien jantung. 
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Cardiovascular disease, also known as heart disease, generally refers to 

conditions that involve narrowing or blocking of blood vessels that can cause a 

heart attack with the most common symptom of chest pain. Patients with heart 

problems need adequate sleep because good sleep will repair heart muscle cells. 

The purpose of this study was to describe the quality of sleep in heart patients. 

This research design uses descriptive quantitative, descriptive which means 

describing or describing things such as circumstances, conditions, situations, 

events, activities, etc., using total sampling conducted on heart patients. The 

research instrument used the PSQI questionnaire to determine the patient's sleep 

quality. This study uses Univariate data analysis. 

In this study, the results showed that most of the respondents were male, 

14 respondents (56%) because of the result of a bad lifestyle and men have low 

estrogen than women. Respondents with a maximum age of 61-70 years were 12 

respondents (48.0%). Respondents with elementary education were 16 

respondents (64.0%). The results of data analysis of patients with heart problems 

experienced sleep quality disturbances as much as 76%. This means that patients 

with heart problems experience disturbed sleep quality due to pressure, pain that 

causes fear and shortness of breath, and an increase in non-epineprine hormones 

in the blood which causes a person to wake up frequently at night. 

 

Key words: Sleep Quality, Heart patient. 

Bibliography: 37 (2010 - 2019) 



 

 

 

Latar Belakang 

Penyakit kardiovaskuler atau juga bisa 

disebut penyakit jantung umumnya mengacu 

pada keadaan yang melibatkan penyempitan 

atau pemblokiran  pembuluh darah yang bisa 

menyebabkan serangan jantung, nyeri dada 

(angina) atau stroke. Masalah pada jantung 

lainnya juga dapat mempengaruhi otot 

jantung, katup atau ritme, juga termasuk 

penyakit jantung (American Heart 

Association, 2017, dalam Hinonaung dkk 

2018). Jenis jenis penyakit jantung antara lain 

penyakit jantung koroner, penyakit 

serebrovaskular, penyakit arteri, penyakit 

arteri perifer, penyakit jantung rematik, 

penyakit jantung bawaan dan gagal jantung 

(World health Organisation, 2017, dalam 

Hinonaung dkk 2018). 

Data dari WHO pada tahun 2012 

mengatakan mortalitas penyakit tidak menular 

semakin meningkat, semakin meningkat pula 

angka mortalitas penyakit kardiovaskular. Hal 

ini disebabkan karena penyakit 

kardiovaskular merupakan jenis penyakit 

yang paling banyak. Angka mortalitas 

penyakit kardiovaskular di dunia pada tahun 

2008 adalah sebanyak 17 juta kematian. 

Angka ini diperkirakan juga akan meningkat 

dari tahun ke tahun hingga mencapai 25 juta 

kematian pada tahun 2030 (WHO, 2012, 

dalam Diastutik 2017). 

Menurut data Kementerian Kesehatan 

Indonesia pada tahun 2014 (Kemenkes RI, 

2014) menyebutkan bahwa prevalensi 

penyakit jantung koroner di Jawa Timur pada 

tahun 2013 berdasarkan diagnosis dokter 

adalah sebesar 0,5% atau sekitar 144.279 

penderita, sedangkan prevalensi penyakit 

jantung koroner di Jawa Timur berdasarkan 

diagnosis dokter atau gejala adalah sebesar 

1,3% atau sekitar 375.127 penderita dan 

merupakan jumlah penderita penyakit jantung 

koroner tertinggi. 

Pada pasien dengan masalah jantung 

membutuhkan tidur yang cukup dikarenakan 

dengan tidur yang baik akan memperbaiki sel-

sel otot jantung. Istirahat akan mengurangi 

beban kerja jantung dan meningkatkan tenaga 

cadangan untuk jantung. Istirahat juga 

mengurangi kerja otot pernafasan dan 

penggunaaan oksigen. Frekuensi jantung akan 

menurun, yang memperpanjang periode 

diastole pemulihan, sehingga memperbaiki 

efisiensi kontraksi jantung (Putra, 2016). 

Kualitas tidur adalah suatu tidur yang 

dilakukan oleh individu untuk menghasilkan 

kesegaran dan kebugaran saat bangun nanti. 

Kualitas tidur terdiri dari aspek kuantitatif 

dari tidur, seperti durasi tidur, latensi tidur 

serta aspek subjektif dari tidur. Kualitas tidur 

juga bisa dikatakan kemampuan setiap orang 

untuk mempertahankan keadaan tidur untuk 



 

 

 

mendapatkan tahap tidur Rapid Eye 

Movement (REM) dan  Non-Rapid Eye 

Movement (NREM) yang sesuai dengan 

kebutuhan tidur pasien (Khasanah, 2012). 

Kebutuhan tidur sangat penting bagi 

kesehatan, apabila porang sakit memerlukan 

tidur lebih banyak untuk memulihkan energi 

dan memungkinkan kembali menjalankan 

fungsi dengan optimal. Setiap orang 

mempunyai siklus tidur yang berbeda, 

beberapa orang dapat tidur pada pukul 

delapan malam, sedangkan beberapa orang 

lainnya dapat tertidur pada pukul  dua pagi, 

hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti perubahan suhu, denyut jantung, dan 

fluktuasi tekanan darah (Potter & Perry, 

2010). Faktor lain yang mempengaruhi 

kualitas tidur yaitu depresi (Nugraha, 2016)  

Hasil penelitian Ningsih dkk (2018) 

tidur dapat menurunkan denyut jantung pasien 

dan kemungkinan akan terjadi denyut jantung 

yang normal. Sebaliknya jika  kualitas tidur 

pasien akut miokar infark buruk makan akan 

menambah kerja otot-otot jantung, dan 

mengganggu sirkulasi kolateral dalam jantung 

serta kemungkinan dapat menyebabkan 

serangan jantung. 

Pasien dengan masalah jantung sering 

mengalami hypersomnia  (mengantuk 

berlebih) di siang hari, tetapi kurang atau 

sering terbangun saat malam hari karena 

sesak nafas maupun nyeri. Gangguan tidur 

berupa sleep disordered breathing (SDB), 

difficulties maintaining sleep (DMS) dan 

excessive daytime sleepiness (EDS) lebih 

sering terjadi  pada masalah gagal jantung 

(Johansson et al. 2010). 

Menurut penelitian Inggriane P.D 

(2017) kekurangan tidur pada penderita gagal 

jantung berdampak terhadap kualitas 

hidupnya, cenderung menderita depresi yang 

berdampak terhadap peningkatan kematian, 

sudden cardiac death dan ventrikel aritmia. 

Tindakan yang dilakukan untuk 

mengatasi gangguan tidur bisa menggunakan 

terapi farmakologi maupun non farmakologi. 

Secara farmakologi tindakan untuk gangguan 

pola tidur dengan memberikan obat dari 

Golongan sedative-hipnotik seperti 

benzodiazepine (Ativan, valim, dan diazepam) 

(Widya, 2010). Sedangkan tindakan non 

farmakologis meliputi tehnik relaksasi, terapi 

musik, menggunakan aromaterapi dan juga 

pijatan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

Puskesmas Gondosari diperoleh data pada 

tahun 2019 terdapat 25 pasien yang 

mengalami masalah jantung.  

Berdasarkan uraian pada latar belakang 

tersebut, peneliti tertarik untuk melihat 

gambaran kualitas tidur pasien jantung di 

Desa Ploso. 



 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada bulan 

Agustus 2020 dilakukan pada 25 pasien 

jantung di Desa Ploso. Dengan menggunakan 

menggunakan metode penelitian kuantitatif, 

rancangan penelitian ini deskriptif kuantitatif. 

Pengambilan Sampel yang diambil dalam 

pelenitian ini adalah seluruh pasien jantung di 

Desa Ploso dengan pendekatan total sampling 

semua responden baik yang mempunyai 

kriteria variabel bebas dan variabel tergantung 

maupun tidak mempunyai kriteria. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan responden 

sebanyak 25 di desa Ploso dengan analisa 

Univariat, didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabe 4.1.1  

Distribusi Frekuensi Responden Jantung Di 

Desa Ploso 

Berdasarkan Jenis Kelamin(n = 25) 

Jeniskelamin Frequency Percent 

laki laki 14 44.0 

Perempuan 11 56.0 

Total 25 100.0 

Hasil penelitian distriusi frekuensi 

berdasarkan jenis kelamin sebagian besar 

responden berjenis kelamin laki-laki 14 

responden (56 %). Hal ini sejalan dengan 

penelitian Khasanah dkk (2014) mengatakan 

hasil terbanyak laki-laki 5 responden (62,5 

%), dikarenakan gaya hidup laki-laki seperti 

merokok, minum alkohol yang menyebabkan 

resiko tinggi terkena penyelit jantung. 

Penelitian lain yang mendukung 

Puspita, dkk (2017) mengatakan paling 

banyak yang menderita gagal jantung adalah 

laki-laki dengan jumlah 10 responden (55,6 

%) karena perempuan mempunyai hormone 

Estrogen yang berperan menghadapi lemak 

dan kolesterol dan juga gaya hidup laki-laki 

buruk. Sehingga perempuan lebih sedikit 

yang menderita gagal jantung. 

Penelitian Shahab dkk (2017) mengatakan 

paling banyak yang menderita menderita 

gagal jantung yaitu laki-laki dengan jumlah 

13 responden (81,3 %) karena perempuan 

mempunyai hormone estrogen yang dapat 

menurunkan kolesterol jahat Low . Density 

Lipoprotein (LDL) dan dapat meningkatkan 

kolesterol baik High Density Lopoprotein 

(HDL).    

Sehingga dapat  mencegah terjadinya 

pengendapan lemak pada pembuluh darah 

yang dapat mempengaruhi curah jantung. 

Berdasarkan penjelasan diatas 

didapatkan kesimpulan bahwa laki-laki 

cenderung beresiko mengalami masalah 

jantung akibat dari gaya hidup yang buruk 

dan laki-laki memiliki hormone estrogen yang 

rendah dibandinkan perempuan. 

 

 



 

 

 

Tabel 4.1.2  

Distribusi Frekuensi Responden Jantung Di 

Desa Ploso 

Berdasarkan Jenis Usia (n = 25) 

Usia Frequency Percent 

40-50 tahun 2 8.0 

51-60 tahun 10 40.0 

61-70 tahun 12 48.0 

71-75 tahun 2 4.0 

Total 25 100.0 

Usia Frequency Percent 

Hasil penelitian distriusi frekuensi 

berdasarkan usia sebagian besar responden 

dengan usia  responden 61-70 tahun sebanyak 

12 responden (48,0%) dari 25 responden 

Hal ini sejalan dengan penelitian 

Harigustian, dkk (2016) rentan usia 61-65 

tahun memiliki resiko tinggi terkena penyakit 

gagal jantung karena adanya penurunan 

fungsi jantung. penelitian lain yang 

mendukung yaitu Putri (2019) gagal jantung 

merupakan penyakit primer pada orang usia 

lanjut. Penelitian lain yang mendukung yaitu 

Khasanah (2014) usia merupakan faktor 

dominan penyakit yang menyerang pembuluh 

darah. Usia yang semakin lanjut akan 

mempengaruhi elastisitas yang dimiliki akan 

berkurang. 

Berdasarkan penjelasan diatas usia 

lanjut cenderung beresiko mengalami masalah 

jantung karena masalah jantung merupakan 

penyakit primer pada usia lanjut dan  

penurunan fungsi jatung pada usia lanjut. 

 

Tabel 4.1.3 

Distribusi Frekuensi Responden Jantung Di 

Desa Ploso 

Berdasarkan Jenis Pendidikan (n = 25) 

Pendidikan Frequency Percent 

SD 16 64.0 

SMP 9 36.0 

Total 25 100.0 

Hasil penelitian distriusi frekuensi 

berdasarkan pendidikan, menujukan hasil 

jumlah responden paling banyak dengan 

pendidikan SD sebanyak 16 responden 

(64,0%) dari 25 responden. 

 Hal ini sejalan dengan penelitian 

Harigustian, dkk (2016) dengan hasil paling 

banyak berpendidikan sekolah dasar 6 orang 

(37,5%) dikarenakan semakin tinggi 

pendidikan semakin udah menyerap informasi 

dan memiliki pengetahuan yang lebih baik 

dari seseorang yang berpendidikan rendah. 

Penelitian lain yang mendukung yaitu 

Khasanah (2019) sebanyak 22 responden 

(36,7%) bahwa seseorang yang memiliki 

pendidikan yang tinggi akan mudah menyerap 

informasi dan memiliki berbagai pengetahuan 

yang baik.Penelitian lain yang mendukung 

yaitu Putri (2019) pendidikan yang lebih 

tinggi akan mudah mendapatkan informasi 

terkait yang sedang dialami maupun cara 

mencegahnya.  

Berdasarkan penjelasan diatas 

pendidikan seseorang dapat mempengaruhi 



 

 

 

seseorang untuk dapat menyerap informasi 

dengan baik, semakin tinggi pendidikan 

sesorang semakin mudah seseorang dapat 

menyerap informasi. Sedangkan jika 

seseorang memiliki pendidikan rendah kurang 

akan kurang menyerap informasi sehingga 

tidak dapat mengetahui informasi kesehatan 

yang ada.  

Tabel 4.1.4 Distribusi Frekuensi Responden 

Jantung Di Desa Ploso 

Berdasarkan Jenis Pekerjaan (n = 25) 

Pekerjaan Frequency Percent 

PETANI 13 52.0 

WIRASWASTA 12 48.0 

Total 25 100.0 

Hasil penelitian distriusi frekuensi 

berdasarkan pekerjaan, menujukan hasil 

jumlah pasien  dengan pekerjaan petani 

sebanyak 13 responden (52,0%) dan 12 

responden (48%) dari 25 responden. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Putri 

(2019) bahwa sebagian besar pasein gagal 

jantung mayoritas bekerja sebagai buruh/tani 

yang memiliki kualitas hidup sedang sampai 

buruk. Menunjukan bahwa pekerjaan dan 

pendapatan keluarga berpengaruh terhadap 

kualitas hidup seseorang. 

Berdasarkan penjelasan diatas jika 

pekerjaan akan mempengaruhi kualitas hidup 

seseorang yang menyebabkan kualitas hidup 

seseorang akan menjadi baik sedang maupun 

buruk. Jika pekerjaan seseorang baik akan 

mempengaruhi kualitas hidup dan pola hidup 

sesorang baik. Sebaliknya jika seseorang 

mempunyai pekerjaan yang buruk akan 

memepengaruhi kualitas hidup dan pola hidup 

seseorang buruk. 

Tabe 4.2.1 

 Distribusi Frekuensi Responden Jantung Di 

Desa Ploso 

Berdasarkan Kualitas Tidur (n = 25) 

Tingkat 

Kualitas Tidur 
Frequency Percent 

Baik 6 24.0 

Buruk 19 76.0 

Total 25 100.0 

Hasil penelitian distriusi frekuensi 

berdasarkan kualitas tidur sebagian besar 

responden mengalami kualitas tidur buruk 

sebanyak 19 responden (76 %) dan yang 

mengalami kualitas tidur baik sebanyak 6 

responden (44 %). Hal ini sejalan dengan 

penelian Puspita,Dinar Wulan dkk (2017) 

mengatakan kualitas tidur pasien gagal 

jantung sebelum dilakukan posisi miring 15 

responden akibat dari pasien gagal jantung 

mengalami gangguan tidur seperti kesiltan 

bernafas dan sesak nafas pada malam hari 

yang muncul tiba-tiba yang menyebabkan 

seseorang terbangun. 

Penelitian lain yang mendukung 

menurut Shahab, dkk (2017) didapatkan hasil 

sebanyak 41 responden mengalami gangguan 

kualitas tidur karena tekanan dan stres yang 

dirasakan. Tekanan karena rasa takut dari 



 

 

 

proses penyakit dan tekanan meningkat kan 

hormone non-epineprin dalam darah sehingga 

sering terbangun pada malam hari. 

Penelitian lain yang menudukung 

menurut penelitian Khasanah,Suci dan  

Pambudi, Harnanto Setyo (2014) didapatkan 

hasil 8 responden mengalami gangguab 

kualitas tidur di karenakan ketidakmampua 

responden menghadapip tanda gejala yang 

sering dijumpai pada pasien CHF. Selain itu 

faktor pencahayaan, terlalu bising, posisi tidur 

yang dekat dengan pintu, tindakan perawatan 

pada malam hari serta lingkungan yang asing 

dapat menyebabkan pasien mengalami 

gangguan kualitas tidur. 

Berdasarkan penjelasan diatas 

didapatkan kesimpulan pasien dengan 

masalah jantung mengalami gangguan 

kualitas tidur karena tekanan, rasa sakit yang 

menyebabkan takut dan sesak nafas, serta 

meningkatnya hormon non-epineprin dalam 

darah yang mnegakibatkan sesorang sering 

terbagun pada malam hari. Selain itu ada 

faktor lingkungan yang menyebakan 

gangguan kualitas tidur, sperti pencahayaan 

dan suara bising. 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

1. Simpulan 

a. Karakteristik responden pada 

penelitian berjenis kelamin laki-laki 

14 responden (56 %) dan perempuan 

11 responden (44 %). Pasien  dengan 

usia 40-50 tahun sebanyak 2 

responden (8,0%), usia 51-60 tahun 

sebanyak 10 responden (40,0%), usia 

61-70 tahun sebanyak 12 responden 

(48,0%), usia 71-75 tahun sebanyak 1 

responden (4,0%). Pasien  dengan 

pendidikan SD sebanyak 16 responden 

(64,0%) dan SMP sebanyak 9 

responden (36,0%) dari 25 responden.  

b. Kualitas tidur buruk sebanyak 76 % 

dan kualitas tidur baik sebanyak 24 % 

2. Saran  

a. Bagi Institusi Pendidikan  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat 

dijadikan literatur di Universitas 

Kusuma Husada Surakarta. 

b. Bagi Masyarakat 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat 

digunakan untuk menambah 

pengetahuan bahwa kualitas yang baik 

penting untuk penyembuhan pasien 

dengan penyakit jantung  

c. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa 

dijadikan referensi atau acuan 



 

 

 

tambahan untuk lebih lanjut 

khususnya bagi pihak yang ingin 

meneliti tentang kualitas tidur pada 

pasien jantung dengan menggunakan 

desain penelitian, metode dan sampel 

yang berbeda serta menambah 

karakteristik responden yang diteliti 

yang mebuat hasilnya hasilnya lebih 

sempurna. 
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