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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

A. Latar Belakang 

 Seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin cepat, kemajuan 

industri, urbanisasi dan perubahan gaya hidup, peningkatan konsumsi kalori, 

lemak dalam garam, peningkatankonsumsi rokok, dan penurunan aktifitas. 

Mengakibatkan terjadi peningkatan insiden obesitas, hipertensi, diabetes 

mellitus dan penyakit-penyakit vaskular yang berujung pada peningkatan 

insiden gagal jantung(Menurut Huddak & Gallo, 2010). 

Jantung mempunyai fungsi utama yaitu untuk memompa darah. Hal ini 

dapat dilakukan dengan baik apabila kemampuan otot jantung untuk 

memompa cukup baik, sistem katupnya sendiri serta irama pemompaan yang 

baik. Bila ditemukan ketidaknormalan pada salah satunya maka akan 

mempengaruhi efisiensi pemompaan dan kemungkinan dapat menyebabkan 

kegagalan memompa (Menurut Huddak & Gallo, 2010). 

Gagal jantung kongestive merupakan ketidakmampuan jantung untuk 

memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

jaringan terhadap oksigen dan nutrien (Andre Saferi, 2013). 

 Apabila jantung tidak dapat mencukupi jumlah darah yang di butuhkan, 

maka mekanisme kompensasi tubuh akan bekerja, sehingga jantung akan 

tetap mencukupi kebutuhan jaringan. Namun, apabila jantung harus 

melakukan pekerjaan pada keadaan-keadaan yang lebih sulit, mekanisme 
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kompensasi ini tidak cukup untuk menanggulanginnya hal inilah yang 

menyebabkan timbulnya gagal jantung (Naga. 2012) 

 Congestive Heart Failure (CHF) termasuk salah satu penyakit urutan 

tertinggi dalam daftar penyebab kematian di beberapa negara Barat. 

Sementara di negara tropis, penyakit ini juga menjadi penyebab yang penting 

dariinvaliditas (cacat), bahkan kematian (Naga. 2012) 

 Berdasarkan laporan Data yang diperoleh dari (WHO, 2012) 

menunjukkan bahwa pada tahun 2008 terdapat 17 juta atau sekitar 48 % dari 

total kematian didunia disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Risiko 

kematian CHF, berkisar antara 5-10% per tahun pada CHF ringan dan 

meningkat pada angka 30-40% pada CHF berat. Prevalensi CHF di Amerika 

pada tahun 2010 yaitu sekitar 6,6 juta jiwa dan American Heart Association, 

2012memperkirakan akan bertambah sebanyak 3,3 juta jiwa pada tahun 2030.

 Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Indonesia tahun 2013, menunjukkan 

bahwa CHF merupakan penyakit penyebab kematian di Indonesia dengan 

kisaran angka 9,7% dari keseluruhan penyakit jantung. 

 Berdasarkan data yang diperoleh di RSUD dr. R Goeteng 

Taroenadibrata Purbalingga,  pada 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 

CHF merupakan penyakit rangking-3 setelah penyakit Febris Typhoid dan 

Disentri, dimana ada 696 pasien, sedangkan pada bulan 1 Januari s/d 31 Mei 

2015 CHF menempati rangking-2 setelah Febris Typhoid dan khusus untuk 

ruang Flamboyan CHF menempati peringkat-3 setelah Febris Typhoid dan 

Hypertensive Heart Diseases With dari bulan Januari s/d Mei berjumlah 36 
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pasien yang terdiri dari 15 pasien laki-laki dan 21 pasien perempuan hal ini 

membuktikan bahwa prevalensi penyakit CHF di RSUD dr. R Goeteng 

Taroenadibrata meningkat (Data pasien RSUD Goeteng Taroenadibrata) 

 Dari beberapa data di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

asuhan keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan nafas pada pasien dengan 

masalah gagal jantung kongestif. Penulis melakukan asuhan meliputi 

pengkajian, analisa data, rencana keperawatan, implementasi dan evaluasi. 

Dengan harapan agar dapat di jadikan sebagai acuan untuk melakukan 

perawatan pada kasus gagal jantung kongestif. 

 

B. Tujuan penulisan  

 Dalam penyusunan laporan kasus ini penulis mempunyai beberapa 

tujuan yaitu: 

1. Tujuan umum  

 Mampu menerapkan asuhan keperawatan pada pasien Tn. M dengan 

penyakit Congestive Heart Failure sehingga terdokumentasi secara 

komprehensif. 

 

2. Tujuan khusus  

 Tujuan khusus penulisan laporan kasus ini adalah untuk memaparkan 

proses keperawatan pada Tn.M dengan masalah Congestive Heart Failure 

(CHF), sebagai berikut: 

a. Pengkajian pada pasien Tn.M dengan penyakit Congestive Heart 

Failure. 
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b. Analisa data hasil pengkajian dan penetapan diagnosa keperawatan 

pada klien Tn.Mdengan penyakit Congestive Heart Failure. 

c. Penetapan rencana tindakan Keperawatan pada klien Tn.M  dengan 

Congestive Heart Failure. 

d. Implementasi keperawatan asuhan keperawatan yang telah dilakukan 

klien Tn.M dengan Congestive Heart Failure. 

e. Evaluasi terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah 

dilakukan pada klien Tn.M dengan Congestive Heart Failure. 

f. Pendokumentasian terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan pada 

klien Tn.M dengan Congestive Herat Failure. 

 

C. Pengumpulan data  

  Pengumpulan data untuk menyusun laporan kasus ini menggunakan 

teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut: 

1. Observasi partisipatif 

 Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi terhadap 

klien dan dengan melakukan asuhan keperawatan dimana terdapat 

interaksi perawat - klien. 

2. Wawancara  

 Pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab atau anamnesis 

kepada klien, keluarga klien atau orang terdekat klien serta kepada tenaga 

kesehatan lainnya. 
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3. Kepustakaan  

 Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber 

pengetahuan melalui buku-buku dan melalui browsing internet yang 

berkaitan dengan asuhan keperawatan kepada klien dengan penyakit 

Congestive Heart Failure 

4. Catatan Rekam Medik  

 Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah catatan-catatan 

tentang kasus klien yang terdapat pada rekam medik. 

 

D. Tempat dan Waktu 

 Penelitiam ini dilakukan di ruang Flamboyan RSUD dr.R Goeteng 

Taroenadibrata Purbalingga dilakukan selama 2 hari padajhnb  tanggal 25-26 

juni 2015. 

 

E. Manfaat Penulisan  

 Manfaat penulisan yang dapat di berikan  

1. Praktek keperawamtan  

 Memberikan informasi terhadap tenaga kesehatan untuk dapat 

mengaplikasikan ilmu keperawatan pada pasien dengan penyakit 

Congestive Heart Failure. 
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2. Tenaga kesehatan  

 Memberikan informasi tentang Congestive Heart Failure sehingga 

tenaga kesehatan dapat melaksanakan asuhan keperawatan terhadap 

penderita yang terkena Congestive Heart Failure melalui pencegahan 

Congestive Heart Failure 
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