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ASUHAN KEPERAWATAN PADA An. A  DENGAN PENYAKIT 
JANTUNG BAWAAN PATEN DUKTUS ARTERIOSUS (PDA) DI RUANG 

MELATI II RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR MOEWARDI 
SURAKARTA 

(Linda Puspitasari, 2013,  64 halaman) 
ABSTRAK 

 
Latar Belakang : Penyakit jantung bawaan merupakan kelainan struktur atau 
fungsi dari sistem kardiovaskuler yang ditemukan pada saat lahir, walaupun dapat 
ditemukan dikemudian hari. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya 
pengetahuan orangtua, pendidikan rendah, dan lingkungan yang tidak mendukung. 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan Paten 
Duktus Arteriosus meliputi pengkajian, intervensi, implementasi dan evaluasi 
keperawatan. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan sesak 
napas dan batuk-batuknya belum berkurang, nafsu makan bertambah, dan belum 
menunjukkan perkembangan yang signifikan sesuai usia. 
Kesimpulan : Berdasarkan data pengkajian hasil pemeriksaan fisik paru-paru 
terdapat retraksi, auskultasi bunyi nafas: ronchi basah kasar, bentuk dada pigeon 
chest, pemeriksaan jantung didapatkan thrill di apex, batas jantung sulit 
dievaluasi, dan terdapat bising sistolik di grade III/VI para mediana II linea para 
steralis sinistra 
 
 
Kata kunci : Paten Duktus Arteriosus, pola napas tidak efektif, perubahan nutrisi 
kurang dari kebutuhan tubuh dan perubahan pertumbuhan dan perkembangan. 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

NURSING CARE IN An.A CONGENITAL HEART DISEASE WITH 

DUCTUS ARTERIOSUS PATENT (PDA) IN MELATI II ROOM IN THE 

GENERAL HOSPITAL DR MOEWARDI SURAKARTA 

(Linda Puspitasari, 2013, 64 Pages) 

ABSTRACT 

 

Background of Study: Congenital heart disease is an abnormality of structure or 
function of the cardiovascular system were found  at birth, although it can found 
in the next day. It can be caused due to lack of knowledge of parents, low 
education, and a supportive environment. 
Goal: To know the nursing care in patients with Patent ductus arteriosus include 
assessment, intervention, implementation and evaluation of nursing. 
Results: After the 3x24 hour nursing care available during coughing spasms and 
has not diminished, increased appetite, and yet showed excessive activity. 
Conclusion: Based on the results of the physical examination assessment data 
lungs are retracted, auscultation of breath sounds: Ronchi wet rough, pigeon chest 
shape chest, cardiac examination obtained thrill at apex, heart suit limits 
evaluated, and there are noisy systolic grade III / VI of the median II linea of the 
steralis sinistra. 
 
Keyword: Patent ductus arteriosus, ineffective breathing pattern, changes in 
nutrition less than body requirements and changes in growth and development. 
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A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit jantung bawaan merupakan kelainan struktur atau fungsi dari 

sistem kardiovaskuler yang ditemukan pada saat lahir, walaupun dapat 

ditemukan dikemudian hari. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya 

pengetahuan orangtua, pendidikan rendah, dan lingkungan yang tidak 

mendukung. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk 

membuat Karya Tulis Ilmiah mengenai : Bagaimana membuat Asuhan 

Keperawatan yang diberikan pada Penyakit Jantung Bawaan: Paten Duktus 

Arteriosus (PDA) di RSUD Dr Moewardi Surakarta. 

C. Pengertian  

Paten duktus arteriosus adalah kegagalan penutupan duktus arteriosus 

(pembuluh arteri yang menghubungkan aorta dengan arteri pulmonalis) pada 

bayi berusia beberapa minggu pertama. (Wong, 2009). 

 

D. Pathofisiologi 

Duktus arteriosus berfungsi sebagai penghubung antara arteria 

pulmonalis dan aorta ketika bayi masih berada dalam uterus. Dalam sirkulasi 

fetal, keadaan ini memungkinkan darah diejeksikan oleh jantung kanan (yang 

berisi darah teroksigenasi dari ibu) untuk melintas dari arteria pulmonalis ke 

dalam aorta dengan memintas (membypass) paru-paru, disamping paru-paru 

itu sendiri belum dapat melakukan oksigenasi pada darah tersebut. Pada saat 

dilahirkan, duktus arteriosus akan menutup. Oleh karena suatu hal pembuluh 

darah ini tidak menutup secara sempurna. Bila tidak menutup maka disebut 

paten duktus arteriosus (PDA). Konsekuensi hemodinamika pada PDA 

bergantung pada ukuran duktus dan tahanan vaskular pulmonalis. Darah yang 

mengandung oksigen memintas dari aorta yang bertekanan tinggi melewati 

duktus menuju ke dalam arteri pulmonalis yang bertekanan rendah sehingga 
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terjadi pirau kiri ke kanan. Adanya aliran yang berlebih melalui arteri 

pulmonalis, memungkinkan terjadinya hipertensi pulmonal. Hipertensi 

pulmonal ini menyebabkan ventrikel kanan bekerja lebih berat dan akhirnya 

mengalami tidak saja dilatasi, tapi juga hipertrofi ventrikel kanan sehingga 

menyebabkan pembesaran jantung bagian kanan. Sementara itu aliran darah 

aorta cenderung berkurang, sehingga mengalami penurunan aliran darah 

keseluruh tubuh. 

 

E. Pengkajian Teori 

Observasi adanya manifestasi penyakit jantung bawaan paten duktus 

arteriosus murmur, takipneu, thrill, kelelahan, pernapasan ronchi basah, 

dyspnea, anoreksia, pertumbuhan dan perkembangan buruk, jari tabuh, 

takikardi dan epistaksis. 

 

F. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa yang muncul pada teori: 

a. Resiko tinggi penurunan curah jantung berhubungan dengan defek struktur  

b. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan kongestif paru 

c. Perubahan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan 

ketidakadekuatan oksigen dan nutrient pada jaringan  

d. Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan status fisik yang lemah 

e. Perubahan proses keluarga berhubungan dengan mempunyai anak dengan 

penyakit jantung  

 

G. Pengkajian 

Pengkajian dilakukan tanggal 30 April 2013 pukul 14.30 WIB di 

Ruang Melati II RSUD Dr. Moewardi. Pengkajian didapat melalui observasi, 

wawancara dengan keluarga, dan status pasien. 

a. Identitas pasien 

    Nama  : An. A 

Umur  : 2 tahun 8 bulan 
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Jenis kelamim  : Laki-laki 

Status perkawinan  : - 

Pendidikan  : Belum Sekolah 

Pekerjaan  : - 

No.RM  : 01-14-93-43 

H. Riwayat Kesehatan 

a. Keluhan Utama 

Ibu pasien mengatakan anaknya sesak nafas, batuk-batuk sejak 2 bulan 

yang lalu 

b. Riwayat Penyakit Sekarang 

Ibu pasien mengatakan anaknya ± 3 hari sebelum masuk rumah sakit 

pasien batuk-batuk, ada dahaknya, sesak nafas, nafsu makan berkurang 

dan mempunyai riwayat penyakit jantung bawaan sejak 2 bulan yang lalu 

kemudian dibawa keluarganya berobat ke puskesmas wonogiri dan dirawat 

inap selama 2 hari, lalu dirujuk ke RSUD Dr Moewardi karena sarana 

puskesmas tidak lengkap untuk pengobatan jantung. 

c. Riwayat Kesehatan Dahulu 

Ibu pasien mengatakan pasien sudah pernah dirawat dirumah sakit 

sebelumnya bulan februari 2013 dengan penyakit yang sama selama 2 kali. 

Dalam keluarga pasien tidak ada yang mempunyai riwayat penyakit sama 

dengan pasien 

d. Pola nutrisi dan cairan  

Sebelum sakit  : Ibu pasien mengatakan pasien makan 3x/hari 

dengan serelac dan ASI (habis). 

Selama sakit  : Ibu pasien mengatakan pasien makan 3x/hari 

dengan serelac, tambahan susu formula 60 cc dari rumah sakit, dan pasien 

juga masih minum ASI lewat selang.  

e. Riwayat Tumbuh Kembang, Ibu pasien mengatakan anaknya dapat 

tengkurap umur 2 bulan, usia 1 tahun 11 bulan baru dapat berbicara seperti 
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mama papa dan umur 2 tahun mulai belajar berjalan. Berat badan pasien 

saat ini adalah 7 kg, tinggi badan saat ini ± 80 cm, lingkar kepala 41 cm. 

 

I. Pemeriksaaan Fisik 

a. Kesadaran   : Compos mentis 

b. Keadaan Umum  : Lemah, tidak bergairah 

c. TTV   : N : 115 x /mnt, RR:  46 x/mnt, S : 368 °C 

d. Kepala : Bentuk mesochepal, tidak ada luka, rambut hitam, 

pendek, penyebaran rambut tidak merata, wajah afek datar 

e. Mata : Bentuk simetris, sklera tidak ikterik warnanya putih 

(normal), konjungtiva tidak anemis, pupil ishokor 

f. Hidung : Bentuk simetris, tidak ada cuping hidung, tidak terdapat 

secret  

g. Paru – Paru : inspeksi: Pengembangan dada kanan dan kiri pasien 

simetris, terdapat retraksi, bentuk pigeon chest 

 palpasi: Fremitus vocal raba kanan dan kiri sulit dievaluasi 

 perkusi: Sonor 

 auskultasi: Suara dasar vesikuler, suara tambahan ronchi 

basah kasar 

h. jantung : inspeksi: Icterus Cordis tidak nampak 

 palpasi:  Icterus Cordis tidak teraba, thrill di apex 

 perkusi: Batas jantung sulit dievaluasi 

 auskultasi: Bunyi jantung I-II intensitas normal, reguler,  

terdapat bising sistolik di grade III/VI para mediana II 

linea para steralis sinistra 
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J. Pemeriksan Penunjang 

a. Pemeriksaan laboratorium  

tanggal 29 April 2013 Jam 06.32 

Pemeriksaan Hasil Satuan Normal 

Hemoglobin 11.2 g/dl 11.5-13.5 

Hematokrit 33 /uL 34-40 

Leukosit 11.7 ribu/ul 5.5-17.0 

Albumin 3.2 g/dl 3.8-5.4 

 

b. Hasil Rongen, 29 April 2013 

 

 

 

 

 

 

c. Terapi 30 April 2013 

1) Nasal Canul + O2  2 L/menit, 

2) Pemasangan NGT 

3) Injeksi Ampicilin 175 mg/16 jam (IV) 

4) Injeksi chloramfenikol 175 mg/8 jam (IV) 

5) Furosemide 2 x 1 mg 

6) Asam folat 1 x 5 mg per oral 

7) Vitamin A 1 kapsul merah (200.000 SI) 

8) Vitamin C 1 x 40 mg per oral 

9) Vitamin B 1 x 1 tablet per oral 

10) Mineral mix 1 x cth per oral 

1) Pulmo :  

a) Tampak terselubung dengan air 

b) Sinus costophrenicus kanan kiri anterior posterior tumpul 

c) Restrosternal dan retrocardio space sebagian tertutup perselubungan 

2) Cor : Membesar Cardiothoracic Ratio >50 % 

Kesan : 

a) Cardiothoracic Ratio (CTR) > 50% 

b) Pneumonia 

c) Efusi pleura 



10 

 

11) Digoxin 2 x 0.025 mg 

12) Aldactone 2 x 6,25 mg 

13) Nebulizer NaCl  0.9% 5 cc + atrovent 3 tetes /8 jam 

 

K. Data Fokus 

a. Data Subjektif 

1) Ibu pasien mengatakan anaknya ± 3 hari sebelum masuk rumah sakit 

pasien batuk-batuk, sesak nafas, ada dahaknya 

2) Ibu pasien mengatakan anaknya ± 3 hari sebelum masuk rumah sakit 

nafsu makannya berkurang 

3) Ibu pasien mengatakan anaknya mengalami keterlambatan dalam 

kemampuan: mengkurap umur 2 bulan, merangkak, duduk, berbicara 

seperti mama papa dan rambatan serta mulai belajar berjalan sejak usia 2 

tahun 

b. Data Obyektif 

1) Terdapat retraksi 

2) Auskultasi bunyi nafas: ronchi basah kasar 

3) Hasil radiologi pulmo : tampak terselubung dengan air (efusi pleura) 

4) Antropometri: BB: 7 kg, TB: 80 cm, LK: 41cm, hasil z-score < -3 SD 

Biomedis: Hb: 11.2 g/dl, Ht: 33/uL, Albumin: 3.2 g/dl 

Clinical sign: Keadaan Umum pasien lemah, pasien terlihat kurus 

Diet: pasien makan 3x/hari dengan serelac dan ASI (habis) 

5) Wajah afek datar 

6) Pemeriksaan tanda-tanda vital 

Nadi : 115 x/menit 

Suhu : 368 ˚ C 

RR  : 46 x/menit 

7) Capillary refill time < 2 detik  
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L. Diagnosa Keperawatan 

Prioritas diagnosa keperawatan berdasarkan yang muncul pada pasien adalah : 

1. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan kongestif paru 

2. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 

penurunan metabolisme 

3. Perubahan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan 

ketidakadekuatan oksigen dan nutrient pada jaringan 

 

M. Hasil Evaluasi  

Hasil yang diperoleh oleh perawat dalam melakukan perawatan, pasien 

belum menampakkan keadaan yang membaik karena dimulai dari pengkajian 

yang pertama sampai terakhir belum mengalami peningkatan. 

 

N. Simpulan 

1. Intervensi yang muncul tidak sepenuhnya dijadikan intervensi oleh penulis 

pada pengelolaan klien karena situasi dan kondisi klien serta situasi dan 

kondisi kebijakan dari instansi rumah sakit. 

2. Tidak semua implementasi mampu dilakukan penulis karena kondisi 

pasien dan kondisi kebijakan dari instansi rumah sakit yang memberikan 

ijin hanya untuk observasi saja. Hasil yang diperoleh oleh perawat dalam 

melakukan perawatan, pasien belum menampakkan keadaan yang 

membaik karena dimulai dari pengkajian yang pertama sampai terakhir 

belum mengalami peningkatan. 

M. Saran 

1. Bagi Perawat dalam pemberian asuhan keperawatan harus lebih cekatan 

dan harus lebih memperhatikan kondisi pasien serta kolaborasi yang baik 

antara semua tenaga medis baik dokter, perawat, dll sangat diharapkan 

untuk terciptanya pelayanan yang maksimal 
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2. Bagi keluarga, Diharapkan keluarga mampu mengetahui tanda dan gejala 

serta dapat merawat pasien jika terjadi kekambuhan lagi, keluarga juga 

diharapkan dapat melanjutkan perawatan di rumah dengan baik 
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