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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

 

Congestive Heart Failure (CHF) adalah kondisi dimana fungsi jantung 

sebagai pompa untuk mengantarkan darah yang kaya oksigen ke tubuh tidak 

cukup untuk memenuhi keperluan-keperluan tubuh. (J.Charles Reeves dkk, dalam 

Andra Saferi Wijaya, 2013). 

Gagal jantung merupakan ketidakmampuan jantung untuk memompa 

darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap 

oksigen dan nutrien, gagal jantung keadaan patofisiologik dimana jantung sebagai 

pompa tidak mampu memenuhi kebutuhan darah untuk metabolisme jaringan. 

(Sukarmin, 2016). 

Berdasarkan pengertian di atas kesimpulannya Congestive Heart Failure 

(CHF) merupakan  kegagalan jantung memompa darah secara optimal ke seluruh 

tubuh dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan. 

  Congestive Heart Failure (CHF) atau gagal jantung merupakan salah 

satu diagnosis kardiovaskuler yang paling cepat meningkat jumlahnya (schilling, 

2014). Di dunia, 17,5 juta jiwa (31%0 dari 58 juta angka kematian di dunia di 

sebabkan oleh penyakit jantung (WHO, 2016).  
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Dari seluruh angka tersebut, benua asia menduduki tempat tertinggi akibat 

kematian penyakit jantung dengan jumlah 712,1 ribu jiwa. Sedangkan di asia 

tenggara yaitu Filipina menduduki peringkat pertama akibat kematian penyakit 

jantung dengan jumlah penderita 376,9 ribu jiwa,  Indonesia menduduki peringkat 

kedua di asia tenggara dengan jumlah 371,0 ribu jiwa (WHO, 2016). 

 Berdasarkan seluruh data yang telah di kumpulkan dari WHO, pada tahun 

2015 diperkirakan kematian akibat penyakit jantung meningkat menjadi 20 juta 

jiwa. Kemudian akan tetap meningkat sampai tahun 2030, di perkirakan 23,6 juta 

jiwa penduduk akan meninggal akibat penyakit jantung (WHO, 2016).  

Menurut RISKESDAS di Indonesia kasus Congestive Heart Failure 

(CHF) atau gagal jantung mencapai (1,5%) dengan total keseluruhan 1.017.290 

kasus dari 34 provinsi dan jawa barat kasus gagal jantung mencapai (1,6%) 

dengan total keseluruhan 186.809 kasus dan jawa barat menduduki peringkat ke 

12 dari 34 provinsi (RISKESDAS, 2018).  

Selain jantung coroner, seperti di lansir sukabumiupdate.com (27/08/2017) 

jumlah penderita  penyakit gagal jantung berdasarkan diagnosis yaitu sebanyak 96 

ribu orang atau (0,3%). 

 RSUD Sekarwangi secara administrasi terletak di kecamatan Cibadak 

kabupaten Sukabumi RSUD Sekarwangi memiliki ruang inap untuk pasien CHF 

berada di ruang aisyah dalam di lantai 1 dan lantai 2. Distribusi penyakit CHF 

terbanyak berada di ruang aisyah dalam di lantai 1 dan 2 (RSUD Sekarwangi, 

2019). 
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Tabel 1.1  

Distribusi Penyakit Di Ruang Aisyah Dalam RSUD Sekarwangi  

 

No Penyakit Distribusi Frekuensi 

1. Typhoid Fever 80 26,9% 

2. DHF 57 19,1% 

3. End-stage renal disease 47 15,8% 

4. Congestive Heart Failure 25 8,4% 

5. Left ventricular failure 24 8,0% 

6. Gastroenteritis 19 6,3% 

7. Fibrilasi Dan Flutter Atrium (atrium 

fibrillation and flutter) 

14 4,7% 

8. Paratyphoid Fever 12 4,0% 

9. Bronchopnemonia, unspecified 10 3,5%  

10. Dengue Fever (classical Dengue) 9         3,3% 

 Jumlah 297 100% 

(Sumber : Ruangan Aisyah Dalam RSUD Sekarwangi bulan Januari-Februari 2019) 

 

Pada tabel 1.1 dapat di lihat bahwa dari 10 kasus di atas yang ada di ruang 

aisyah dalam salah satunya kasus Congestive Heart Failure (CHF). Penyakit CHF 

ini berada di urutan ke-4 dari 10 penyakit terbanyak yang ada di ruangan aisyah 

dalam. Selama dua bulan kebelakang sampai februari 2019. Meskipun menempati 

ke-4 dengan distribusi 25 dan frekuensi 8,4%, penyakit CHF ini selalu ada 

peningkatan pada setiap bulannya. 

Seseorang yang mengalami gagal jantung perlu waspada terhadap 

keselamatan hidupnya. Penderita harus segera menjalani pengobatan atau akan di 

hadapkan kepada beberapa komplikasi. Kegagalan organ tubuh lain salah satu 
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organ yang bisa mengalami kegagalan fungsi adalah ginjal. Hal ini terjadi karena 

pada penderita gagal jantung, aliran darah ke ginjal akan berkurang jika tidak di 

berikan pengobatan dapat berujung kepada kerusakan organ ginjal atau gagal 

ginjal. Gangguan katup jantung dapat menyebabkan peningkatan tekanan aliran 

darah jantung. Kondisi ini lama kelamaan dapat menyebabkan gangguan katup 

jantung. Gagal jantung stadium lanjut juga dapat menyebabkan pembengkakan 

jantung atau membesarnya jantung, sehingga fungsi katup jantung tidak dapat 

berjalan dengan normal. (K.Healthline, 2018) 

Aritmia atau gangguan irama jantung dapat di derita oleh pasien gagal 

jantung. Aritmia ini dapat terjadi karena gangguan aliran listrik jantung yang 

berfungsi mengatur irama dan detak jantung. Jika penderita gagal jantung 

kemudian menderita aritmia maka ia akan berisiko tinggi terkena stroke. Henti 

jantung mendadak, ketika fungsi jantung terganggu dan tidak tertangani lama 

kelamaan kinerja jantung akan mengalami penurunan drastis dan berisiko 

mengalami henti jantung mendadak. (K.Healthline, 2018) 

Dalam hal ini peran perawat terhadap pasien dengan Congestive Heart 

Filure (CHF) yaitu sebagai pelaksana (care provider) yaitu dengan berfokus pada 

pemantauan tanda-tanda vital dan gejala penurunan curah jantung, penyebab 

mendasari (misalnya hypovolemia, distrimia), pelaksanaan protocol atau program 

dokter untuk mengatasi penurunan curah jantung, dan pelaksanaan tindakan 

dukungan, seperti perubahan posisi dan hidrasi. Selain sebagai pelaksana peran 

perawat juga sebagai pendidik yaitu dengan memberikan edukasi pasien untuk 

mengubah gaya hidup dan mengontrol kebiasaan pribadi yang buruk untuk 
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menghindari factor risiko. Dengan edukasi semakin banyak pasien yang mengerti 

bagaimana harus mengubah perilaku sehingga mereka mampu melakukan 

perawatan mandirinya (Wilkinson dan Ahern, 2012). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dari itu penulis tertarik untuk 

menyusun karya tulis ilmiah dengan judul “Asuhan Keperawatan Pada Klien 

Dengan Congestive Heart Failure (CHF) di Ruang Aisyah Dalam RSUD 

Sekarwangi Kabupaten Sukabumi “ 

B. Tujuan Penulisan  

1. Tujuan Umum  

Untuk mendapatkan pengalaman secara nyata dalam memberikan asuhan 

keperawatan secara langsung pada klien dengan Congestive Heart Failure (CHF) 

yang komprehensif meliputi aspek bio-psiko-sosial dan spiritual berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang telah di dapatkan selama pendidikan. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian pada klien dengan gagal jantung di 

RSUD Sekarwangi 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada klien dengan gagal 

jantung di RSUD Sekarwangi 

c. Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan keperawatan pada 

klien dengan gagal jantung di RSUD Sekarwangi 

d. Mampu mendeskripsikan implementasi asuhan keperawatan pada klien 

dengan gagal jantung di RSUD Sekarwangi 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi tindakan keperawatan pada klien dengan 

gagal jantung di RSUD Sekarwangi 

f. Mampu membandingkan konsep dan kenyataan pada klien dengan gagal 

jantung di RSUD Sekarwangi 
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C. Metode Telaahan 

1. Metode Deskriptif 

Menggambarkan pelaksanaan asuhan keperawatan yang dilaksanakan terhadap 

salah seorang klien dengan Gagal jantung/CHF 

2. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara  

Mengadakan  tanya jawab yang berhubungan dengan masalah yang di hadapi 

klien dan merupakan suatu komunikasi yang di wawancarakan perawat 

mengajak klien dan keluarga klien untuk bertukar pikiran yang di istilahkan 

sebagi teknik komunikasi terapeutik (deden Dermawan, 2012). 

b. Obsevasi  

Observasi adalah mengamati perilaku dan keadaan klien untuk memperoleh 

data yang masalah kesehatan dab perawatan klien (Deden Dermawan, 2012). 

c. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang di peroleh 

mempelajari buku laporan, catatan medik dan pemeriksaan yang ada. Penulis 

tidak hanya berfokus pada data keterangan yang dapat dari klien ataupun 

keluarga tetapi penulis juga melihat kesinambungan dengan melihat catatan 

medic, serta buku atau catatan di ruangan yang berkait dengan penyakit yang 

di alami oleh klien (Deden Dermawan, 2012).  
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d. Pemeriksaan Fisik 

Pemeriksaan fisik adalah melakukan pemeriksaan fisik secara head to toe 

dengan menggunakan metode inspeksi, palpasi, perkusi, auskeltasi (Deden 

Dermawan, 2012). 

3. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam kasus ini yaitu : 

a. Menurut Deden Dermawan 2012 menyatakan bahwa sumber data yang 

di ambil dalam kepentingan kesehatan adalah :  

1. Sumber data primer 

Klien adalah sumber data primer adalah data-data yag di kumpulkan dari 

klien, yang dapat memberikan informasi dan keperawatan yang 

dihadapinya. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan dari orang 

terdekat klien (kluarga), seperti orang tua, saudara, suami atau istri, teman 

klien, dan dekat dengan klien. 

  b. Menurut Deden Dermawan 2012, data yang dapat digunakan dalam karya tulis 

ilmiah terbagi dua jenis, yaitu : 

1. Data Objektif adalah data yang di dapat dari hasil observasi dan 

pengukuran yang di lakukan oleh tenaga kesehatan. Informasi data ini 

biasanya di peroleh melalui “sense”. 

Contoh : frekuensi pernafasan, tekanan darah, edema dan berat badan, 

tingkat kesadran dll. 
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2. Data Subjektif adalah data yang di dapat dari klien sebagai suatu pendepat 

terhadap penyakitnya, situasi dan kejadian. 

D. Sistematika Penulisan 

Karya tulis ilmiah ditulis dalam empat bab yang ditulis secara sistematis 

dalam tiap-tiap bab yaitu : 

BAB I Pendahuluan 

 yang berisi latar belakang, tujuan penulisan, metode 

penulisan, dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

  Yang terdiri dari dua sub bab yaitu :  

A. Konsep Dasar terdiri dari tiga kasus keperawatan yaitu 

1. Kasus keperawatan maternitas, anak, dan KMB yang berisi 

pengertian, etiologi,   anatomi fisiologi, patofisiologi, manifestasi 

klinik, pemeriksaan diagnostik, manajemen medik. 

2. Kasus keperawatan komunitas memiliki tiga konsep yaitu :  

a) Konsep Keluarga yang berisi definisi keluarga, struktur 

keluarga, peran keluarga, fungsi keluarga, tahapan 

perkembangan keluarga, tahapan keluarga mandiri, keluarga 

yang beresiko tinggi dalam kesehatan, tugas keluarga di 

bidang kesehatan. 

b) Konsep Penyakit yang berisi pengertian, etiologi, anatomi 

fisiologi, patofisiologi, manifestasi klinik, pemeriksaan 

diagnostik, manajemen medik. 
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c) Dampak resiko tinggi pada keluarga 

3. Kasus keperawatan jiwa memiliki dua konsep yaitu : 

a) Konsep dasar yang berisi pengertian, manifestasi klinik, 

pemeriksaan diagnostik, manajemen medik. 

b) Psikodinamika yang berisi rentang respon, proses terjadinya 

gangguan, tanda dan gejala 

B. Konsep dasar asuhan keperawatan yang berisi pengkajian, diagnosa,  

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. 

 

BAB III Tinjauan Kasus dan Pembahasan  

yang berisi tentang proses asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, 

diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan catatan perkembangan. 

Sedangkan pembahasan menjelaskan tentang perbedaan dan kesamaan 

antara teori dan kenyataan di ruang keperawatan dibahas secara sistematis. 

 

BAB IV  Kesimpulan dan Rekomendasi  

yang mengacu pada tujuan, saran, dan rekomendasi yang berisi saran yang 

teoritis dan praktis yang terkait pada kasus Gagal jantung atau Congestive 

Heart Failure (CHF)  

 


