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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada saat ini penyakit kardiovaskuler sudah ditetapkan sebagai penyakit 

sangat mematikan di dunia. Menurut World Health Organization (WHO, 

2016), sebanyak 17,5 juta orang meninggal akibat gangguan 

kardiovaskuler, diantaranya ialah gagal jantung. Menurut World Health 

Organization (WHO 2016), data yang diperoleh menunjukan bahwa pada 

tahun 2015 ada 23 juta atau sekitar 54% dari total kematian disebabkan 

oleh gagal jantung.  

 

Data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementrian Kesehatan 

Indonesia pada tahun 2018, prevalensi penyakit gagal jantung di Indonesia 

berdasarkan diagnosis dokter diperkirakan sebesar 1,5% atau diperkirakan 

sekitar 29.550 orang. Sedangkan menurut diagnosis atau gejala, prevalensi 

jumlah penderita gagal jantung 0,4% atau sekitar 29.880 orang 

(Riskesdas,2018). Bersumber pada diagnosis dokter, Jawa Barat 

menduduki peringkat pertama jumlah pasien gagal jantung terbanyak di 

Indonesia, dengan prevalensi jumlah penderita gagal jantung yang ada di 

Jawa Barat ialah sebanyak 73.285 orang atau (1,6 %).   

 

Data dari Dinkes Sukabumi pada tahun 2018, berdasarkan 

diagnosis/gejala, terdapat penderita gagal jantung tercatat 969 kasus. 

Tingginya angka kematian yang disebabkan gagal jantung yaitu sebanyak 

17,5 juta jiwa, karena masih tingginya angka infeksi pada jantung maupun 

katup jantung, masih tingginya resiko jantung koroner yang merupakan 

faktor resiko gagal jantung, serta tingginya angka keberhasilan pencegahan 

kematian dini akibat serangan jantung akut, namun masih meninggalkan 

gejala yang dikemudian hari berkembang menjadi penyakit gagal jantung 

(PJNHK, 2018). 
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Gagal jantung atau payah jantung (kerja jantung lemah) ialah keadaan 

dimana jantung tidak bisa memompa darah yang cukup ke seluruh tubuh, 

yang ditandai dengan sesak nafas disaat beraktfitas, saat tidur terlentang  

tanpa bantal, serta tungkai bawah bengkak (Riskesdas, 2018). Gagal 

jantung disebabkan oleh beberapa pemicu antara lain ialah, kelainan otot 

jantung, aterosklerosis koroner, hipertensi sistemik ataupun pulmonal, 

peradangan serta penyakit miokardium degeneratif, penyakit jantung lain, 

serta aspek sistemik (Kasron, 2016). Faktor resiko dari penyakit gagal 

jantung yaitu sindrom koroner Akut (SKA), hipertensi yang tidak 

terkendali, kardiomiopati, disfungsi katup jantung, miokarditis ataupun 

endokarditis, serta ketidakpatuhan terhadap terapi dan diet (Aspiani, 2014). 

 

Tanda dominan gagal jantung adalah meningkatnya volume intravaskuler. 

Kongesti jaringan terjadi akibat tekanan arteri serta vena yang meningkat 

akibat turunnya curah jantung pada kegagalan jantung (Kasron, 2016). 

Komplikasi pada gagal jantung ialah , edema paru akut, syok kardiogenik, 

episode trombolik, efusi perikardial dan tamponade jantung 

(Wijaya&Putri, 2013). Masalah keperawatan yang umumnya timbul 

diantaranya, penurunan curah jantung, nyeri, gangguan pertukaran gas, 

gangguan pola napas, ketidakefektifan perfusi perifer, dan intoleransi 

aktivitas (Mutaqqin, 2012). 

 

Peran perawat terhadap penderita gagal jantung antara lain yaitu sebagai 

pelaksana (care provider), yaitu dengan berfokus pada pemantauan tanda-

tanda vital dan gejala penurunan curah jantung. Tidak hanya sebagai 

pelaksana, perawat juga berperan sebagai edukator, yaitu pemberi 

pendidikan kesehatan kepada pasien untuk mengubah gaya hidup, dan 

mengontrol kebiasaan hidup yang kurang baik untuk menurunkan faktor 

resiko (Wilkinson, 2012). 

 



3 
 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

Pasien gagal jantung mengalami perubahan hemodinamik dengan cepat 

yang disebabkan karena, mobilisasi dan stimulasi terhadap tubuh pasien, 

serta memerlukan pemantauan status hemodinamik secara berkala. 

Ketidakstabilan status hemodinamik akan menyebabkan 

ketidakseimbangan antara pengiriman dan penerimaan oksigen. Agar 

status hemodinamik stabil, perlu dilakukan pemantauan elektrokardigrafi 

secara kontinyu, pengukuran tekanan darah non invasive secara regular, 

dan saturasi oksigen perifer (SPO2). Terapi farmakologis yang diberikan 

pada pasien gagal jantung antara lain ialah, ACE inhibitor, vasodilator, 

Antagonis angisostensin II, anti angina, diuretik, digitalis dan beta blocker 

(Kasron, 2016). Sedangkan untuk terapi non farmakologis yang dilakukan 

yaitu diantaranya adalah terapi suara/murottal (Airlangga, 2018).  

 

Terapi murottal ialah salah satu jenis terapi suara, efek yang ditimbulkan 

dari terapi suara yaitu berupa efek psikologis dan neurologis (Oktora & 

Purnawan, 2018). Suara atau bunyi ialah gelombang longitudinal yang 

merambat dan sumbernya berupa benda yang bergetar, bunyi dapat 

didengar karena getaran benda sebagai sumber bunyi itu menggetarkan 

udara disekitarnya dan melalui medium udara itu bunyi merambat ke 

gendang telinga. Stimulus murottal akan memberikan pesan pada 

hipotalamus, yang selanjutnya mengurangi sekresi neuropeptida kemudian 

dilanjutkan ke sistem saraf otonom, berkurangnya sekresi neuropeptida 

pengaruhnya berada diatas sistem saraf simpatetis, sehingga menciptakan 

keadaaan rileks, kondisi ini juga menyebabkan penurunan pelepasan 

katekolamin oleh medulla adrenal sehingga terjadi penurunan frekuensi 

denyut jantung, tekanan darah, hambatan pembuluh darah dan konsumsi 

oksigen oleh tubuh (Airlangga, 2018). 

 

Bacaan murottal  Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 1-78   selama 15 menit 

yang memiliki efek relaksasi dan dapat memberikan rasa rileks apabila 

didengarkan dalam tempo murottal antara 60-70 bpm secara konstan, tidak 
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ada pergantian irama mendadak dan dengan nada yang lembut. Dalam 

pemilihan murottal surah Ar-Rahman yang berarti maha pemurah, yaitu 

karena dalam surah Ar-Rahman terkandung ayat yang diulang sebanyak 31 

kali yaitu yang artinya “Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu 

dustakan?”. Dari makna tersebut jelas, bahwa tuhan telah memberikan 

nikmatnya pada setiap hamba, dan apapun yang sudah dilakukan hari ini 

adalah suatu nikmat yang diberikan oleh tuhan. Murottal Al-Quran bisa 

disamakan efektifitasnya dengan suara musik, bahkan murottal Al-Quran 

memiliki nilai spiritual yang lebih besar dibandingkan dengan musik 

(Saleh et al., 2018). 

 

Dari ulasan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengaplikasikan 

terapi murottal Al-Quran sebagai bahan penelitian untuk karya tulis ilmiah. 

Dengan judul   penelitian “Aplikasi Terapi Murottal terhadap Status 

Hemodinamik Pasien Gagal Jantung”. 

1.2. Tujuan Karya Tulis Ilmiah 

1.2.1. Tujuan Umum 

Memahami dan mengaplikasikan terapi murottal pada pasien gagal 

jantung. 

1.2.2. Tujuan Khusus 

a. Mengobservasi status hemodinamik (tekanan darah, frekuensi 

nadi, frekuensi napas, dan saturasi oksigen) sebelum diberikan 

terapi murottal pada pasien gagal jantung. 

b. Mengobservasi status hemodinamik (tekanan darah, frekuensi 

nadi, frekuensi napas dan saturasi oksigen) setelah diberikan 

terapi murottal pada pasien gagal jantung. 

1.3. Pengumpulan Data 

1.3.1. Interview 

Melakukan komunikasi langsung dengan pasien untuk mendapatkan 

informasi. 
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1.3.2. Observasi 

Melakukan pengamatan langsung kepada pasien pada saat sebelum 

dan sesudah pemberian terapi murotal. 

1.3.3. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dengan cara mempelajari teori dari buku, jurnal 

dan sumber lainnya yang berkaitan dengan aplikasi terapi murottal 

terhadap status hemodinamik pasien gagal jantung. 

1.3.4. Pengaplikasian terapi murottal  

Penulis melakukan terapi murottal Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 

1-78  sekitar 15 menit. 

1.4. Manfaat Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

1.4.1. Bagi Penulis 

Penulis dapat mengaplikasikan terapi secara langsung dan mendapat 

pengetahuan dan wawasan, tentang cara pengaplikasian terapi 

murottal terhadap status hemodinamik pasien gagal jantung. 

1.4.2. Bagi Pasien dan Keluarga 

Pasien dan keluarga pasien dapat lebih memahami pengaruh yang 

didapatkan, ketika seseorang yang sedang sakit mendengarkan 

murottal Al-Quran akan merasakan ketenangan dan rileks. 

1.4.3. Bagi Praktik Keperawatan 

Menambah pengetahuan dan masukan untuk pengembangkan ilmu 

ini dimasa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

  


