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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah kesehatan dengan gangguan sistem kardiovaskuler termasuk 

didalammya Congestive Heart Failure (CHF) masih menduduki peringkat 

yang tinggi, menurut data WHO pada tahun 2007 dilaporkan bahwa gagal 

jantung mempengaruhi lebih dari 20 juta pasien di dunia dan meningkat 

seiring pertambahan usia dan mengenai pasien dengan usia lebih dari 65 

tahun, dan sekitar 6-10% lebih banyak mengenai laki-laki dari pada wanita. 

Pada tahun 2030 WHO memprediksi peningkatan penderita gagal jantung 

mencapai 23 juta jiwa di dunia. Gagal jantung juga menjadi masalah khas 

utama pada beberapa negara industri maju dan negara berkembang seperti 

Indonesia.  

Menurut Kompas (2010), sekitar 4,3 juta penduduk Indonesia 

mengalami gagal jantung, dan  500.000 kasus baru gagal jantung telah di 

diagnosis tiap tahunnya. Harapan hidup penderita gagal jantung lebih buruk 

dibandingkan dengan kanker apapun kecuali kanker paru-paru dan kanker 

ovarium karena sampai 75% penderita gagal jantung meninggal dalam kurun 

waktu 5 tahun sejak diagnosis. Sedangkan menurut profil kesehatan Indonesia 

pada tahun 2005 gagal jantung merupakan urutan ke 5 penyebab kematian 

terbanyak di rumah sakit seluruh Indonesia. Perubahan gaya hidup, kadar 
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kolesterol yang tinggi, perokok aktif dan kurangnya kesadaran berolahraga 

menjadi faktor pemicu munculnya penyakit gagal jantung. 

Sedangkan data yang diperoleh dari rekam medik Rumah Sakit Dr. 

Moewardi di Surakarta, diperoleh  data prevalensi penderita CHF pada bulan  

Januari sampai bulan November 2012 sebanyak 142 pasien.  

Mengingat begitu banyak permasalahan yang muncul pada pasien CHF, 

maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Asuhan Keperawatan Pada 

Tn.J Dengan Congestive Heart Failure (CHF) di Ruang Intensive Cardio 

Vascular Care Unit (ICVCU) Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari permasalah yang ada, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :  

Bagaimana memberikan asuhan keperawatan pada klien dengan Congestive 

Heart Failure di Ruang Intensive Cardio Vascular Care Unit di Rumah Sakit 

Dr. Moewardi Surakarta. 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan ini meliputi dua hal yaitu tujuan khusus dan tujuan umum : 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran penatalaksanaan asuhan keperawatan pada 

pasien dengan CHF (Congestive Heart Failure) secara komprehensif 

melalui proses keperawatan 
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2. Tujuan Khusus 

a. Penulis dapat melakukan pengkajian keperawatan pada pasien dengan 

CHF 

b. Penulis mampu merumuskan masalah dan membuat diagnosa 

keperawatan pada klien dengan CHF 

c. Penulis mampu membuat intervensi pada klien dengan CHF 

d. Penulis mampu melakukan implementasi kepertawatan sesuai dengan 

rencana keperawatan yang dibuat pada klien dengan CHF 

e. Penulis mampu melakukan evaluasi hasil pada klien dengan CHF 

 

D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat bagi Penulis 

  Memberikan pengalaman yang nyata tentang pelaksanaan asuhan 

keperawatan pada klien dengan  penyakit Congestive Heart Failure  

2. Manfaat bagi Institusi Pendidikan 

  Untuk menambah wacana dan  referensi tentang perkembangan 

ilmu keperawatan, terutama kajian asuhan keperawatan pada pasien CHF. 

3. Manfaat Praktisi Keperawatan 

  Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman secara umum 

dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien CHF. 

 


