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Latar Belakang: Angka readmisi dan kematian akibat gagal jantung masih 
merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama. Sekitar seperempat dari 
penderita yang dirawat karena gagal jantung mengalami readmisi dalam 30 hari. 
Rehabilitasi kardiak diketahui bermanfaat untuk mengurangi angka readmisi dan 
kematian penderita gagal jantung. 
 
Tujuan: Untuk mengetahui perbedaan angka survival dan readmisi penderita 
gagal jantung paska 6-minutes walking test (6MWT) dan neuromuscular 
electrical stimulation dalam dua bulan setelah perawatan.  
 
Metode: Penelitian ini adalah menggunakan metode kesintasan dengan rancangan 
kohort. Waktu pengamatan terhadap survival dan readmisi adalah dua bulan. 
Analisis statistik menggunakan Kaplan Meier. 
 
Hasil: Dua puluh enam penderita gagal jantung yang menjalani rawat inap di 
ruang rawat jantung RS. Dr. Sutomo Surabaya selama November – Desember 
2016 dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok perlakuan mendapat 
neuromuscular electrical stimulation dan 6MWT, sedangkan kelompok kontrol 
hanya melakukan 6MWT. Sebanyak dua penderita meninggal dan tiga mengalami 
readmisi dalam dua bulan pengamatan. Rerata angka survival kelompok perlakuan 
adalah 54,6 ± 5,11 hari dan kontrol adalah 56,2 ± 3,67 hari. Sedangkan rerata 
angka readmisi kelompok perlakuan adalah 54,6 ± 5,11 hari dan kontrol adalah 
52,5 ± 4,92 hari. Didapatkan perbedaan tidak bermakna angka survival dan 
readmisi antara kedua kelompok (p>0,05).  
 
Kesimpulan: Terdapat perbedaan tidak bermakna angka survival dan readmisi 
antara penderita yang mendapat 6-minutes walking test (6MWT) dan 
neuromuscular electrical stimulation dan kontrol dalam dua bulan setelah 
perawatan. Survival dijumpai lebih baik pada pada kelompok kontrol namun 
readmisi yang lebih baik dijumpai pada kelompok perlakuan.   
 
Kata kunci: Gagal jantung, rehabilitasi kardiak, 6-minutes walking test, 
neuromuscular electrical stimulation 
 
 
 
 
 
 


	Sampul Dalam
	Prasyarat Gelar
	Pernyataan
	Pernyataan Persetujuan Publikasi
	Lembar Pengesahan
	Kata Pengantar
	Ringkasan
	Abstrak
	Abstract
	Daftar Isi
	Daftar Gambar
	Daftar Tabel
	Daftar Grafik
	Daftar Singkatan
	Daftar Lampiran
	Bab 1. Pendahuluan
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat

	Bab 2. Tinjauan Pustaka 
	2.1 Gagal Jantung
	2.2 Rehabilitasi Kardiak

	Bab 3. Kerangka Teori, Konsep dan Hipotesis
	3.1 Kerangka Teori
	3.1 Hipotesis

	Bab 4. Metode Penelitian
	4.1 Rancangan Penelitian
	4.2 Ruang Lingkup
	4.3 Populasi dan Sampel
	4.4 Perhitungan Besar Sampel dan Sampling
	4.5 Identifikasi Variabel
	4.6 Alat dan Bahan
	4.7 Prosedur Penelitian
	4.8 Protokol Penelitian
	4.9 Definisi Operasional
	4.10 Analisis Data
	4.11 Kelaikan Etik

	Bab 5. Hasil Penelitian
	Bab 6. Pembahasan
	Bab 7. Kesimpulan dan Saran
	7.1 Kesimpulan
	7.2 Saran

	Daftar Pustaka
	Lampiran



