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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Penyakit jantung dan pembuluh darah diperkirakan akan menjadi 

penyebab utama kematian secara menyeluruh dalam waktu lima belas tahun 

mendatang, meliputi Amerika, Eropa, dan sebagian besar Asia. Hal tersebut 

dimungkinkan dengan adanya peningkatan prevalensi penyakit kardiovaskuler 

secara cepat di negara-negara berkembang dan Eropa Timur.  

Masalah kesehatan dengan gangguan system kardiovaskuler termasuk 

didalammya Congestive Heart Failure (CHF)  masih menduduki peringkat 

yang tinggi. Pada tahun 2005 di Jawa Tengah terdapat 520 penderita CHF 

(Congestive Heart Failure) yang pada umumnya adalah lansia. Selain itu di 

RS. Roemani Semarang, kasus penderita jantung mencapai angka 79 penderita 

dengan kematian 15 orang pada tahun 2006 (Indowebster, 2011).  

Gagal jantung adalah keadaan patofisiologik dimana jantung sebagai 

pompa tidak mampu memenuhi kebutuhan darah untuk metabolisme jaringan.  

Gagal jantung menjadi penyakit yang terus meningkat kejadiannya terutama 

pada lansia. Gagal jantung kongestif adalah ketidakmampuan jantung untuk 

memompa darah ke seluruh tubuh. Risiko CHF akan meningkat pada lansia 

karena penurunan fungsi ventrikel akibat penuaan. CHF ini dapat 

menimbulkan koplikasi antara lain trombosis vena dalam, syok kardiogenik, 

toksisitas digitalis, hiperkalemia. 
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Berdasarkan data dari rekam medis RSUD Kota Salatiga, jumlah pasien 

CHF yang menjalani perawatan di ruang ICU yaitu sebanyak 42 pasien pada 

tahun 2010, 48 pasien pada bulan Januari 2011 sampai bulan Oktober 2011. 

Hal ini membuktikan bahwa prevalensi penyakit CHF di RSUD Kota Salatiga 

meningkat 50%.  

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa kejadian penyakit CHF 

mengalami peningkatan, maka penulis tertarik melakukan asuhan keperawatan 

dengan judul “ Asuhan Keperawatan pada Tn. S dengan CHF di Ruang ICU 

RSUD Salatiga.” 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang dan data yang diperoleh tentang 

penyakit CHF, maka penulis tertarik untuk membahas asuhan keperawatan 

tentang CHF. 

C. TUJUAN PENULISAN 

1. Tujuan Umum 

Mengatahui gambaran asuhan keperawatan pada klien dengan kasus CHF 

di RSUD Kota Salatiga. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran data pengkajian keperawatan pada klien dengan 

kasus CHF 

b. Mengetahui daftar diagnosa keperawatan pada klien dengan kasus CHF 

c. Mengetahui intervensi keperawatan pada klien dengan kasus CHF 
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d. Mengetahui implementasi keperawatan sesuai dengan rencana 

keperawatan pada klien dengan kasus CHF 

e. Mengetahui evaluasi hasil pada klien dengan kasus CHF 

D. MANFAAT 

1. Manfaat bagi Penulis 

Memberikan pengalaman tentang penulisan asuhan keperawatan pada 

penyakit Congestive Heart Failure (CHF). 

2. Manfaat bagi Institusi Pendidikan 

Memberikan informasi tentang Karya Tulis Ilmiah, tentang asuhan 

keperawatan pada penyakit CHF. 

3. Manfaat Praktis 

Memberikan tambahan kajian contoh asuhan keperawatan pada penyakit 

CHF. 


