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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bangsa Indonesia sedang berkembang dan terus mencanangkan 

pembangunan menuju masyarakat industri. Salah satu tujuan pembangunan 

yang ingin dicapai adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

Indonesia. Perubahan kearah masyarakat industri memberi andil terhadap 

perubahan pola kehidupan yang pada gilirannya dapat memacu terjadinya 

perubahan pola penyakit. Perubahan pola penyakit tanpa disadari telah 

memberi pengaruh terhadap terjadinya transisi epidemologi dengan semakin 

meningkatnya kasus-kasus penyakit tidak menular (Suyono, 2007). 

Penyakit tidak menular (PTM) menjadi penyebab utama kematian 

secara global. Data WHO menunjukkan bahwa dari 57 juta kematian yang 

terjadi di dunia pada tahun 2008, sebanyak 36 juta atau hampir dua pertiganya 

disebabkan oleh Penyakit Tidak Menular. PTM juga membunuh penduduk 

dengan usia yang lebih muda. Di negara-negara dengan tingkat ekonomi 

rendah dan menengah, dari seluruh kematian yang terjadi pada orang-orang 

berusia kurang dari 60 tahun,    29 % disebabkan oleh PTM, sedangkan di 

negara-negara maju, menyebabkan  13 % kematian. Proporsi penyebab 

kematian PTM pada orang-orang berusia kurang dari 70 tahun, penyakit 

cardiovaskular merupakan penyebab terbesar (39%), diikuti kanker (27%), 

sedangkan penyakit pernafasan  kronis,  penyakit  pencernaan  dan  PTM  
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yang  lain  bersama-sama  menyebabkan  sekitar  30 %  kematian,  serta  4 % 

kematian disebabkan diabetes, (Kemenkes RI 2012). 

Congestive Heart Failure (CHF) atau gagal jantung kongsetif adalah 

ketidakmampuan jantung untuk memompa darah dalam jumlah yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap oksigen dan nutrient 

dikarenakan adanya kelainan fungsi jantung yang berakibat jantung gagal 

memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan dan atau 

kemampuannya hanya ada kalau disertai peninggian tekanan pengisian 

ventrikel kiri (Smeltzer & Bare, 2001). 

Jumlah kasus Gagal Jantung atau Congestive Heart Failure (CHF) di 

RSUD Goeteng Taroenadibrata Purbalingga pada periode Januari 2014 s/d 

Desember 2014 adalah sebesar 696 kasus dengan 370 kasus terjadi pada 

pasien perempuan, dan sisanya 326 terjadi pada pasien laki-laki, dengan 

jumlah sebanyak itu membuat kasus CHF menjadi kasus ke-3 terbanyak di 

RSUD Goeteng Taroenadibrata Purbalingga pada tahun tersebut. Kemudian 

pada periode Januari 2015 s/d Mei 2015 terdapat 268 kasus dengan 138 kasus 

terjadi pada laki-laki dan 130 kasus terjadi pada perempuan. Hal ini 

menjadikan kasus CHF pada peringkat 2 di RSUD Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga di awal tahun 2015 s/d sekarang. Kasus CHF ini selalu masuk 3 

besar kasus terbanyak yang terjadi di RSUD Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga. 

Kemudian merujuk pada Ruang Flamboyan yang ada di RSUD 

Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. Ruang Flamboyan adalah salah satu 
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ruang rawat inap penyakit dalam di RSUD Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga dan termasuk dalam ruangan kelas 1 yang berkapasitas 16 tempat 

tidur. Jumlah kasus CHF yang terjadi di Ruang Flamboyan RSUD Goeteng 

Taroenadibrata Purbalingga pada periode Januari 2014 s/d Desember 2014 

adalah sebanyak 115 kasus yang terdiri dari 56 kasus terjadi pada pasien laki-

laki dan 59 kasus terjadi pada perempuan dan menjadikan kasus CHF menjadi 

kasus ke-2 terbanyak yang terjadi di Ruang Flamboyan RSUD Goeteng 

Taroenadibrata Purbalingga. Sedangkan pada periode Januari 2015 sampai 

sekarang terdapat 36 kasus CHF dengan rincian 15 kasus terjadi pada laki-laki 

dan 21 kasus terjadi perempuan, dan hal ini mengakibatkan kasus CHF 

menjadi kasus ke-3 terbanyak yang terjadi di Ruang Flamboyan RSUD 

Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengambil judul “Asuhan 

Keperawatan pada Tn. S dengan Congestive Heart Failure di Ruang 

Flamboyan RSUD Goeteng Taroenadibrata Purbalingga”. 

 

B. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Melaporkan penerapan atau aplikasi Asuhan keperawatan pada 

klien dengan Congestive Heart Failure (CHF). 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dan penulisan laporan kasus ini adalah untuk  

memaparkan : 
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a. Pengkajian pada Tn. S dengan Congestive Heart Failure (CHF). 

b. Analisa data dan penerapan diagnosa keperawatan pada Tn. S dengan 

Congestive Heart Failure (CHF). 

c. Penetapan rencana tindakan keperawatan pada Tn. S dengan 

Congestive Heart Failure (CHF). 

d. Implementasi keperawatan pada Tn. S dengan Congestive Heart 

Failure (CHF). 

e. Evaluasi terhadap pelaksanaan Asuhan keperawatan yang telah 

dilakukan pada Tn. S dengan Congestive Heart Failure (CHF). 

 

C. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data untuk penyusunan laporan kasus ini menggunakan 

tekhnik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut: 

1. Observasi dan Partisipasi 

Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung 

pada pasien mengenai keadaan fisik dan respon pasien terhadap masalah 

kesehatan, serta keluhan yang dialami pasien. 

2. Wawancara 

Berlangsungnya proses keperawatan tidak lepas dari komunikasi 

perawat-klien, perawat-keluarga. Penulis menggunakan tekhnik 

wawancara dengan pasien dan keluarga pasien, yang meliputi : Keluhan-

keluhan yang dirasakan, pengobatan sebelumnya, riwayat penyakit dahulu, 
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riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, pemahaman dan 

pengetahuan pasien tentang penyakitnya. 

3. Studi Literatur 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggali sumber-

sumber pengetahuan melalui buku-buku atau jurnal terkini yang berkaitan 

dengan asuhan keperawatan pada klien. 

4. Catatan Rekam Medik 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah catatan-catatan 

tentang kasus klien yang terdapat pada format-format dokumentasi 

maupun yang terdapat pada rekam medik. 

 

D. Tempat dan Waktu 

Asuhan Keperawatan pada Tn. S dengan Congestive Heart Failure (CHF) 

di Ruang Flamboyan RSUD Goeteng Taroenadibrata Purbalingga selama 2 

hari terhitung dari tanggal 24-25 Juni 2014. 

 

E. Manfaat Penulisan 

Hasil laporan kasus ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis 

dalam keperawatan yaitu sebagai panduan perawat dalam pengelolaan kasus 

pada pasien dengan Congestive Heart Failure (CHF), juga diharapkan 

menjadi informasi bagi tenaga kesehatan lain terutama dalam pengelolaan 

kasus yang bersangkutan. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sedangkan uraian sistem penulisan laporan kasus sebagai berikut : 

BAB I    : Pendahuluan. Membahas tentang latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penulisan, dan tempat serta waktu termasuk 

sistematika penulisan. 

BAB II   :  Tinjauan Pustaka. Menguraikan tentang penelitian, klasifikasi, 

etiologi, anatomi dan fisiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, 

pemeriksaan penunjang, penatalaksanaan, pathway, dan uraian 

masalah prioritas. 

BAB III    : Laporan Kusus. Membahas Tentang tinjauan kasus. 

BAB IV   : Pembahasan. Menguraikan tentang pembahasan kasus yang terdiri 

dari pengkajian, diagnosa, rencana intervensi, implementasi dan 

evaluasi keperawatan. 

BAB V   : Simpulan dan Saran. Berisi tentang kesimpulan dan saran yang 

diberikan terkait denagn kasus. 
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