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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit gagal jantung kongestif merupakan masalah yang menjadi 

perhatian didunia saat ini, gagal jantung kongestif merupakan salah satu 

penyebab kematian tertinggi di dunia. Pola makan, kebiasaan merokok, gaya 

hidup tidak sehat bahkan tingkat ekonomi dan pendidikan menjadi beberapa 

penyebab dari penyakit ini. 

Data dari organisasi kesehatan dunia / WHO (2013) menyebutkan 17,3 

juta orang meninggal akibat penyakit kardiovaskular pada tahun 2008, 

mewakili 30% dari semua kematian global. Dari kematian ini, diperkirakan 

7,3 juta disebabkan oleh penyakit jantung. Negara berpenghasilan rendah dan 

menengah yang tidak proporsional terpengaruh: lebih dari 80% kematian 

penyakit kardiovaskular terjadi di negara berpenghasilan rendah dan 

menengah dan terjadi hampir sama pada pria dan wanita. 

Menurut data Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2011), 

penyakit jantung dan pembuluh darah telah menjadi salah satu masalah 

penting kesehatan masyarakat dan merupakan penyebab kematian yang 

utama. Sedangkan  berdasarkan Riset Kesehatan Dasar atau 

Riskesdas  2007,  menunjukkan bahwa prevalensi penyakit jantung secara 
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nasional adalah 7,2%. Penyakit jantung iskemik mempunyai proporsi sebesar 

5,1% dari seluruh penyakit penyebab kematian di Indonesia, dan penyakit 

jantung mempunyai angka proporsi 4,6% dari seluruh kematian. 

Dari data yang didapatkan tersebut maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa gagal jantung menempati peringkat atas prevalensi penyakit yang 

menimbulkan kematian pada penderitanya dan merupakan masalah kesehatan 

nasional maupun internasional yang perlu diatasi. Maka berdasarkan data – 

data tersebut Penulis mengambil kasus gagal jantung sebagai pokok bahasan 

dalam Karya Tulis Ilmiah ini.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang penulis 

angkat adalah   “ Bagaimanakah Asuhan Keperawatan Pada Pasien dengan 

Gagal Jantung Kongestive ?”. 

C. Tujuan  

1. Tujuan umum : 

Agar penulis mampu mempelajari Asuhan Keperawatan pada pasien 

dengan Gagal Jantung Kongestive secara komprehensif, sehingga mampu 

mencapai hasil yang terbaik dalam mengatasi masalah keperawatan pada 

pasien dengan Gagal Jantung kongestive. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melakukan pengkajian pada pasien dengan gagal jantung 

kongestive 

b. Mampu menyusun analisa data pada pasien dengan gagal jantung 

kongestive. 

c. Mampu menyusun diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien 

dengan gagal jantung kongestive. 

d. Mampu melaksanakan intervensi keperawatan pada pasien gagal 

jantung kongestive. 

e. Mampu mengimplementasikan rencana asuhan keperawatan pada 

pasien gagal jantung. 

f. Mampu melakukan evaluasi keperawatan pada pasien gagal jantung  

g. Mampu melakukan dokumentasi keperawatan pada pasien dengan 

gagal jantung kongestive. 

D. Manfaat 

Teoritis : 

Mampu menjadi referensi dalam memberikan Asuhan Keperawatan 

pada pasien gagal jantung kongestive, sesuai dengan standart keperawatan 

professional dan menjadi bahan penggembangan dalam memberikan 

pelayanan keperawatan professional yang komprehensif.  
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Praktis : 

a. Pembaca 

Mampu memberikan informasi mengenai penyakit gagal jantung 

kongestive secara akurat, mampu menentukan fungsi preventif / 

pencegahan dan fungsi perawatan kesehatan sehingga menentukan 

pengambilan keputusan yang tepat terhadap penyakit gagal jantung 

kongestive. 

b. Instansi RSUD Pandang Arang 

Memberikan standart pelayanan keperawatan pada pasien gagal 

jantung kongestive berdasarkan proses keperawatan yang berbasis pada 

konsep bio-psiko-sosio-kultural-spiritual, dan meningkatkan kualitas dan 

mutu pelayanan keperawatan pada pasien gagal jantung. 

c. Penulis 

Mampu menambah khasanah keilmuan keperawatan terutama proses 

keperawatan pada pasien dengan gagal jantung kongestive, meningkatkan 

kualitas pelayanan keperawatan primer maupun sekunder, menjadi 

standart dalam memberikan pelayanan keperawatan guna menjadi perawat 

professional, berwawasan, ber-imtaq.  

 

 




