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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk biopsikososial dimana manusia mempunyai 

kebutuhan untuk memenuhi kehidupannya, dari kebutuhan makan, bernapas, 

istirahat, dan eliminisasi. Setiap manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan yang 

sama, akan tetapi adanya suatu budaya, maka kebutuhan manusia ikut berubah.  

Manusia mempunyai cara yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhannya, setiap 

orang itu menyesuaikan pada dirinya dengan prioritas yang ada. Jika manuasia gagal 

dalam memenuhi kebutuhannya, manusia akan berfikir secara keras dan bergerak 

untuk berusaha untuk mendapatkannya (Fuji et al, 2014). Sehingga pasien yang 

mempunyai penyakit dalam membutuhkan bantuan ataupun pertolongan kepada 

perawat maupun keluarga, karena pada dasarnya individu tidak mampu mencukupi 

kebutuhannya sendiri (Kasiati & Rosmalwati, 2016).  

Berdasarkan Badan Kesehatan Dunia (WHO)  mencatat lebih dari117 juta 

orang meninggal akibat PJK diseluruh dunia pada tahun 2012. Angka ini diperkirakan 

akan meningkatkan 11 juta orang pada tahun 2010. Kasus PJK juga semakin sering 

ditemukan karena pengeruh negative gaya hidup modern yang identik dengan stress, 

pada makan sarat lemak serta berkurangnya aktivitas fisik.hal ini bias dilihat dari 

angka kematian yang terlihat cenderung meningkat. Khususnya di Indonesia, tiga dari 

1.000 penduduk Indonesia menderita PJK (Survey Kesehatan Nasional, 2001).  

Dari hasil studi pendahuluan di RSSA Kota Malang pada tanggal 3 Desember 

2018 dengan wawancara pada 10 pasien fraktur  menyatakan bahwa pasien 

mengalami masalah kebutuhan dasar manusia dimana pasien tidak bisa makan dan 
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minum dikarenakan sering mengalami mual dan muntah, pasien mengalami ada 

gangguan pada eliminasi, sulit dalam berjalan maupun mobilisasi, tidur dan 

istirahatnya kurang, pakaiannya tidak diganti, masalah pada kebersihan yaitu mandi, 

ada beberapa beribadahnya tidak dilakukan, dan tidak melakukan pekerjaan. Jadi pda 

pasien post operasi fraktur mengalami masalah pada kebutuhan dasar manusia 75%, 

yang melakukan tingkat kemandiriannya 15% dan 10% mengalami tidak terpenuhi 

sama sekali. 

Kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhan oleh semua 

manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang 

bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan (Tarwoto,2018). 

Kebutuhan dasar manusia memiliki beberapa teori, salah satunya kebutuhan dasar 

manusia menurut Virginia Henderson yang mencakup seluruh kebutuhan dasar 

manusia. Virginia membagi menjadikan 14 komponen yaitu dimana manusia dapat 

bernafas secara normal, makan dan minum secara adekuat, defekasi setiap harinya 

(eliminasi)secara lancar, dapat memposisikan yang diinginkan untuk berjalan, tidur 

dan istirahat dengan tenang, memilih pakaian yang nyaman untuk dipakai, menjaga 

suhu tubuh dalam rentang normal, menjaga kebersihan diri, menghindari bahaya dari 

lingkungan, berkomunikasi dengan orang lain dalam mengekspresikan sesuai 

kebutuhan,beribadah sesuai dengan keyakinan, membantu pasien untuk bekerja atau 

aktifitas produktif, bermain dalam bentuk rekreasi, dan belajar untuk keinginan yang 

mengarahkan pada perkembangan (Asmadi, 2008). Teori virginia henderson dari 14 

komponen dibagi menjadi 3 golongan yaitu fisiologis, sosial, spiritual. Adapun dari 4 

golongan tersebut yang termasuk dalam golongan fisiologis adalah bernafas secara 

normal, eliminasi, tidur dan istirahat, mengganti pakaian, mempertahankan suhu 

secara normal, dan menghindari bahaya dari lingkungan. Golongan sosial 
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menyebutkan bekerja sebagai modal untuk membiayai kebutuhan hidup dan bermain 

atau berpartisipasi dalam bentuk rekreasi. Golongan spiritual adalah beribadah sesuai 

dengan kepercayaan dan agamanya ( Wahit et al, 2015). 

Selain itu ada beberapa faktor lain diantaranya, kesehatan umum dimana 

pasien kurang latihan fisik sehingga menimbulkan efek yang tidak nyaman, faktor 

tingkat kesadaran, nutrisi, emosi, tingkat pendidikan, dan tingkat pengetahuan 

(Kozier, 2010). 

Perawat harus bertanggung jawab dalam membantu pasien dan keluarga 

untuk mencapai kemandiriannya. Tindakan asuhan keperawatan harus bekerjasama 

dengan baik anatara perawat yang satu dengan perawat lain dalam memberikan 

pengetahuan, motivasi dalam memenuhi kebutuhannya sehingga kemandirian pasien 

setelah operasi dapat tercapai. Peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan  

maupun educator dimana dapat dilakukan dengan memperhatikan keadaan kebutuhan 

dasar manusia yang dibutuhkan melalui pelayanan keperawatan dengan menggunakan 

diagnosa keperawatan agar bisa dirancang sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. 

Dan peran educator perawat membantu pasien tentang pengetahuan kesehatan, 

sehingga terjadi perubahan perilaku dari pasien setelah dilakukan pendidikan 

kesehatan oleh perawat (Marlina, 2013). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan peneliti ingin mengetahui gambaran 

masalah kebutuhan dasar berdasarkan teori virginia henderson pada pasien penyakit 

jantung koroner yang berkomplikasi di RSSA Kota Malang.  
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1.2 Rumusan Masalah 

“Bagaimana Gambaran Masalah Kebutuhan Dasar Fisiologius  Manusia 

Berdasarkan Teori Virginia Henderson yang dialami pada Pasien Penyakit Jantung 

Koroner  di RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran gambaran masalah kebutuhan dasar fisiologis 

manusia berdasarkan teori Virginia Henderson yang dialami pada pasien penyakit 

jantung koroner di RSSA Kota Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi masalah kebutuhan dasar  manusia pada pasien penyakit 

jantung koroner. 

2. Mengidentifikasi masalah kebutuhan fisiologis (bernafas secara normal, 

makan dan minum, eliminasi, bergerak dan mempertahankan postur, tidur 

dan istirahat, memilih pakaian yang tepat, mempertahankan suhu tubuh, 

menjaga kebersihan diri, menghindari dari lingkungan).  

 

1.4 Manfaat Peneliti  

1.4.1 Bagi Perawat 

Menambahkan pengetahuan dalam upaya peningkatan kualitas personal dan 

sarana untuk meningkatkan pengetahuan terhadap masalah kebutuhan dara manusia  

pasien jantung koroner serta sebagai masukan agar perawat lebih meningkatkan 

kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien. 
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1.4.2 Bagi Institusi 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya 

tentang gambaran tingkat gambaran masalah kebutuhan dasar manusia berdasarkan 

terori virginia henderson yang dialami pada pasien jantung koroner sebagai referensi 

tambahan. 

1.4.3 Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada semua pasien yang khususnya pada pasien 

yang memiliki masalah kebutuhan dasar manusia menurut teori virginia henderson 

pada pasien penyakit jantung koroner. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

1. Younas Ahtisham (2015) Integrating Nursing Theory and Process into Practice; 

Virginia’s Henderson Need Theory, Penerapan teori keperawatan dalam praktek 

klinis bervariasi dari konteks ke konteks. Tapi menangani kebutuhan pasien 

sangat penting dalam memberikan perawatan yang berkualitas, di seluruh 

dunia. Hampir tidak ada sastra lokal mengenai aplikasi teori dalam praktek 

dalam pengaturan. Makalah ini adalah contoh asuhan keperawatan 

berdasarkan teori yang dapat meningkatkan teori kebutuhan dasar 

manusia.Virginia Henderson manusia dianggap dekat dengan realisme dan 

berlaku di Pakistan. Yang membedakan dari peneliti ini, untuk mengetahui 

masalah kebutuhan dasar manusia menggunakan teori Virginia Henderson 

pada pasien post operasi.  

2. Satyabakti, Saesarwati (2016), Analisis faktor risiko yang dapat dikendalikan 

pada kejadian pjk usia produktif, PJK terjadi diawali oleh proses 

aterosklerosis yaitu proses penumpukan kolesterol pada dinding pembuluh 
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darah sehingga terjadi stenosis (penyumbatan). Dewasa ini PJK sudah banyak 

menyerang golongan usia produktif. Faktor risiko PJK diantaranya adalah 

kebiasaan merokok, kebiasaan olahraga, hipertensi, konsumsi makanan 

kurang sehat, dan stres. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor 

risiko yang dapat dikendalikan pada kejadian PJK usia produktif, yaitu terdiri 

dari kebiasaan merokok, kebiasaan olahraga, dan stres. Penelitian ini 

merupakan penelitian observasional analitik dengan desain cross sectional yang 

dilakukan di poli jantung RSU Haji Surabaya pada bulan Maret-Mei 2016. 

Populasi dalam penelitian ini merupakan pasien berusia 15–64 tahun yang 

memeriksakan diri poli jantung di RSU Haji Surabaya dengan 91 orang 

sebagai sampel. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada 

hubungan yang signifi kan antara kebiasaan merokok (p = 0,22), kebiasaan 

olahraga (p = 0,79), dan tingkat stres (p = 0,06) dengan kejadian PJK pada 

usia produktif, dan ada hubungan antara status perokok pasif dengan kejadian 

PJK pada usia produktif dengan p = 0,01. 

 

 


