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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

World Health Organization  (WHO) menyebutkan penyakit jantung 

coroner (PJK) menjadi salah satu masalah kesehatan dalam system kardiovaskular 

yang jumlahnya meningkat cepat dengan angka kematian 6,7 juta kasus (WHO, 

2017). Perhitungan WHO yang memperkirakan pada tahun 2020  mendatang, 

penyakit kardiovaskuler akan menyumbang sekitar 25% dari angka kematian dan 

mengalami peningkatan khususnya di negara-negara berkembang, salah satu 

diantaranya berada di Asia Tenggara. Angka  kematian yang disebabkan oleh PJK 

mencapai 1,8 juta kasus pada tahun 2014, yang artinya PJK menjadi penyakit 

yang mematikan di kawasan Asia Tenggara salah satu negaranya adalah 

Indonesia (WHO, 2017).  

Angka kematian yang disebabkan oleh PJK di Indonesia cukup tinggi 

mencapai 1,25 juta jiwa jika populasi penduduk Indonesia 250 juta jiwa 

(Kemenkes, 2014). Data dari tahun 2013 menyebutkan bahwa prevalensi PJK di 

Indonesia sebesar 0,5% atau diperkirakan sekitar 883.447 orang, sedangkan 

berdasarkan diagnosis dan gejala sebesar 1,5% atau diperkirakan sekitar 

2.650.340 orang. Berdasarkan diagnosis  dokter penderita PJK meningkat seiring 

dengan bertambahnya umur. Pada rentang antara 65-75 tahun peningkatan sebesar 

2,0% dan 3,6%, sedikit menurun pada kelompok umur ≥75 tahun. Estimasi 
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jumlah penderita penyakit jantung koroner terbanyak di Jawa Barat sebanyak 

160.812 orang,  sedangkan di Jawa Tengah menduduki peringkat ketiga dengan 

jumlah 120.447 orang penderita penyakit jantung koroner (Kemenkes, 2017). 

Di Indonesia kemajuan perekonomian menjadi salah satu faktor yang 

meningkatkan  prevalensi PJK. Dengan kemajuan perekonomian yang terus 

berkembang maka pola hidup dan kesehatan masyarakat pun berubah. Dari tahun 

ketahun angka kejadian PJK terus mengalami peningkatan, hal ini disebabkan 

karena kurangya pengetahuan masyarakat tentang faktor resiko penyakit jantung 

koroner dan kurangnya upaya dalam mencegah penyakit ini.  Sehingga, 

masyarakat sebagai unit pertama diharapkan memahami penyakit jantung koroner 

dan melakukan modifikasi faktor risiko agar tercipta pola hidup dan kualitas 

hidup yang sehat (Investisia, 2012). 

RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi merupakan rumah sakit 

pemerintah daerah dengan tipe B sebagai satu - satunya rumah sakit pendidikan di 

Kota Sukabumi. Rumah sakit ini juga menjadi rumah sakit rujukan yang ada di 

kota sukabumi dan memiliki ruangan khusus untuk penyakit jantung yaitu ruang 

family jantung. Ruang family jantung mempunyai kapasitas jumlah pasien 25 

tempat tidur. 

Berdasarkan data yang terdapat dibagian Rekam Medik RSUD R. 

Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi pada bulan Januari sampai Maret 2019 

didapatkan data di bawah ini : 
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Tabel 1.1 

Jumlah Pasien  dengan Kasus Kardiovaskuler   

Bulan Januari sampai Maret 2019 

NO Diagnosa  Jumlah (orang) 

1 CHF  33 orang 

2 PJK  21 orang 

3 UAP  14 Orang 

4 ACS 10 Orang 

5 STEMI  11 orang 

6 AF RVR 12 orang 

  Sumber : Bagian Rekam Medik RSUD R. Symasudin, S.H Kota Sukabumi 

 

 

Berdasarkan  tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingginya jumlah kasus 

penyakit jantung koroner dalam 3 bulan terakhir bulan Januari, Februari dan 

Maret mencapai 21 orang, data diagnosa diatas diambil berdasarkan diagnosa 

primer pasien.  

Peran perawat dalam penatalaksanaan pasien dengan PJK adalah dengan 

melihat tiga kriteria yaitu nyeri dada dengan melakukan tindakan mandiri perawat 

seperti teknik relaksasi nafas dalam, distraksi dll serta tindakan kolaboratif dalam 

pemberian obat antinyeri, perubahan gambaran EKG dan pertanda kimia (serum 

biomarker).  Sedangkan komplikasi dari penyakit jantung coroner (PJK) ini 

adalah nyeri didada, gagal jantung serta aritmia (irama jantung yang tidak normal)  

(Grace & Baerly, 2017).  Penatalaksanan dini tersebut telah selaras dengan yang 

dilakukan dirungan family jantung yaitu dengan melakukan pemeriksaan rekam 
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jantung (ekg), hasil laboratorium seperti enzim jantung yang spesifik serta 

pemeriksaan lain yang menunjang (ekokardiografi dan atau kateterisasi jantung).  

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

asuhan keperawatan dengan judul : “Asuhan Keperawatan Pada Tn.E Dengan 

Penyakit Jantung Koroner (PJK) di Ruang Family Jantung RSUD R. Syamsudin, 

S.H. Kota Sukabumi”. 

 

B. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mendapatkan pengalaman secara nyata dalam memberikan 

asuhan keperawatan secara langsung pada klien dengan penyakit jantung 

koroner yang komprehensif meliputi aspek bio-psiko-sosio dan spiritual 

dengan pendekatan proses keperawatan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian pada klien dengan penyakit 

jantung koroner (PJK) 

b. Mampu mendeskripsikan diagnose keperawatan pada klien dengan 

penyakit jantung coroner (PJK) 

c. Mampu mendeskripsikan asuhan keperawatan pada klien dengan penyakit 

jantung koroner (PJK) 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan pada klien dengan 

penyakit jantung koroner (PJK) 
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e. Mampu mendeskripsikan evaluasi pada klien dengan penyakit jantung 

koroner (PJK) 

f. Mampu membandingkan antar konsep kenyataan dengan teori dalam 

melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan penyakit jantung 

koroner (PJK) 

 

C. Metode Telaahan  

1. Metode Deskriptif  

Menggambarkan pelaksanaan asuhan keperawatan yang dilaksanakan 

terhadap klien dengan ganggua sitem kardiovaskuler akibat penyakit 

jantung koroner 

2. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara  

b. Observasi 

c. Studi Dokumentasi  

d. Pemeriksaan Fisik  

3. Sumber dan Jenis Data 

a. Data Primer  

b. Data Sekunder 

c. Jenis Data : Obyektif dan Subyektif   

 


