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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  Negara Eropa Timur. Selain 

itu, gagal jantung merupakan penyakit yang paling sering memerlukan 

perawatan ulang di rumah sakit (Redmission) meskipun pengetahuan rawat 

jalan telah diberikan secara optimal  Ardiansyah (2012).  

Gagal jantung adalah suatu keadaan ketika jantung tidak mampu 

mempertahankan sirkulasi yang cukup bagi kebutuhan tubuh, meskipun 

tekanan pengisian darah pada vena normal Gagal jantung menjadi penyakit 

yang terus meningkat kejadiannya terutama pada lansia. Congestive Heart 

Failure/ Gagal Jantung adalah ketiadakmampuan jantung untuk 

mempertahankan curah jantung yang adekuat guna memenuhi kebutuhan 

metabolic dan kebutuhan oksigen pada jaringan meskipun aliran balik vena 

adekuat Stillwell (2011). Risiko CHF akan meningkat pada lansia karena 

penurunan fungsi ventrikel akibat penuaan. CHF ini dapat menjadi kronik 

apabila disertai dengan penyakit-penyakit lain seperti hipertensi, penyakit 
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jantung katup, kardiomiopati, penyakit jantung koroner, dan lain-lain 

(Ardiansyah, 2012). 

Masalah kesehatan dengan gangguan system kardiovaskuler termasuk 

didalammya Congestive Heart Failure (CHF)  masih menduduki peringkat 

yang tinggi, menurut data WHO dilaporkan bahwa sekitar 3000 penduduk 

Amerika menderita CHF. American Heart Association (AHA) tahun 2004 

melaporkan 5,2 juta penduduk Amerika menderita gagal jantung, asuransi 

kesehatan Medicare USA paling banyak mengeluarkan biaya untuk diagnosis 

dan pengobatan gagal jantung dan diperkirakan lebih dari 15 juta kasus baru 

gagal jantung setiap tahunnya di seluruh dunia. 

Di Indonesia berdasarkan data dari RS Jantung Harapan Kita, 

peningkatan kasus ini dimulai pada tahun 1997 dengan kasus 248 kasus, 

kemudian melaju dengan cepat hingga mencapai puncak pada tahun 2000 

dengan kasus 532 kasus. Diperkirakan tahun ini juga akan terjadi  

peningkatan. Resiko kematian akibat gagal jantung berkisar antara 5-10% per 

tahun pada gagal jantung ringan yang akan meningkat menjadi 30-40% pada 

gagal jantung berat (Ardiansyah, 2012). 

Angka mortalitas pada penderita  gagal jantung dapat ditangani dan 

dicegah dengan beberapa hal diantaranya adalah  edukasi mengenai gagal 

jantung, penyebab, dan bagaimana mengenal serta upaya bila timbul keluhan, 

dan dasar pengobatan, istirahat, olahraga, edukasi aktivitas seksual, serta 

rehabilitasi, edukasi pola diit, control asupan garam, cairan dan kebiasaan 

alkoholik, monitor berat badan pada pasien obesitas, hentikan kebiasaan 
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merokok, pada perjalanan jauh dengan pesawat, ketinggian, udara panas dan 

humiditas memerlukan perhatian khusus, konseling mengenai obat, baik efek 

samping, dan menghindari obat-obat tertensu misalnya: NSAID, antiaritmia 

klas I, verapamil, diltiazem, dihidropili efek cepat, antidepresan trisiklik, 

steroid juga pemberian oksigenasi ( Lawrence, 2002).  

Peran perawat sangat diperlukan dalam penanganan pasien gagal 

jantung khususnya di ruangan ICU. Adapun peran perawat ICU meliputi 3 

bidang yaitu caring Role; memelihara klien dan menciptakan lingkungan 

biologis, psikologis, sosiokultural yang membantu penyembuhan, 

coordinating Role; mengatur keterpaduan tindakan keperawatan, diagnostic 

dan terapeutik sehingga terjalin pelayanan yang efektif dan efisien, 

therapeutic Role; sebagai pelaksana pelimpahan tugas dari dokter untuk 

tindakan diagnostic dan therapeutik ( Akatsuki , 2011).  

 RSUD dr Soehadi Prijonegoro merupakan rumah sakit tipe B non 

pendidikan yang mana terdapat 21 macam pelayanan yang dapat diakses oleh 

semua lapisan masyarakat manapun, khususnya masyarakat kota sragen. 

Berdasarkan data dari rekam medis RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro jumlah 

pasien CHF yang menjalani rawat inap dari bulan Januari hingga bulani Juli 

2012 yaitu sebanyak 16 pasien. Dari 16 pasien yang menderita CHF, 14 orang 

penderita dirawat di ruang ICCU. Angka mortalitas di ruang ICCU RSUD Dr. 

Soehadi Prijonegoro untuk kasus CHF adalah 7 orang pasien terhitung dari 

bulan Januari hingga Juli.  
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Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa angka mortalitas pada 

penderita penyakit CHF cukup tinggi yaitu sebanyak 50% dari total pasien 

selama menjalani rawat inap di ruang ICCU  terlihat dari angka kejadian di 

rumah sakit selama tahun 2012 terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juli 

yaitu sebanyak 7 pasien, maka penulis tertarik melakukan asuhan keperawatan 

dengan judul “ Asuhan Keperawatan pada Ny. S dengan CHF di Ruang ICCU 

RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.” 

 

B. RUMUSAN  MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang dan data yang diperoleh tentang 

penyakit CHF, maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana asuhan 

keperawatan pada Ny. S dengan  Congestive Heart Failure (CHF) di ruang 

Intensive Coronary Care Unit (ICCU) di RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro 

Sragen?.  

 

C. TUJUAN PENULISAN 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada klien dengan 

kasus CHF di RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran pengkajian keperawatan pada klien dengan kasus 

CHF. 

b. Mengetahui diagnosa keperawatan pada klien dengan kasus CHF. 
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c. Mengetahui intervensi keperawatan pada klien dengan kasus CHF. 

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 

Memperoleh pengalaman dan pengetahuan serta dapat menerapkan 

konsep keperawatan yang didapat dari akademik sebagai upaya dalam 

penanganan pada pasien dengan penyakit Congestive Heart Failure 

(CHF). 

2. Manfaat bagi Institusi Pendidikan 

Memberikan informasi tentang asuhan keperawatan pada penyakit 

Congestive Heart Failure (CHF) sehingga dapat dijadikan salah satu 

referensi dalam pembelajaran mata ajaran pada silabus keperawatan. 

3. Manfaat bagi Profesi Keperawatan 

Memberikan tambahan kajian contoh asuhan keperawatan pada 

penyakit Congestive Heart Failure (CHF).  

4. Manfaat bagi RS 

Dapat dijadikan “Evidence Based Practise” dalam penyusunan 

standart operating prosedur di rumah sakit dalam rangka meningkatkan 

mutu pelayanan pasien khususnya pasien dengan penyakit Congestive 

Heart Failure  (CHF). 

5. Manfaat bagi pasien  
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Mendapatkan penanganan sesuai dengan standar asuhan 

keperawatan pasien dengan Congestive Heart Failure ( CHF.). 

 


