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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian 

Congestive Heart Failure (CHF) atatu 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). 

Gagal jantung adalah suatu keadaan patofisiologis adanya kelainan fungsi 

jantung akibat gagal memompakan darah untuk memenuhi kebutuhan 

metabolisme jaringan dan/atau kemampuannya hanya kalau disertai 

peninggian tekanan pengisian ventrikel kiri (Braunwald, 1992). 

Gagal jantung adalah suatu keadaan dimana jantung sebagai pompa tidak 

mampu memenuhi kebutuhan darah untuk metabolisme tubuh, gagalnya 

aktivitas jantung terhadap pemenuhankebutuhan tubuh juga gagal. Fungsi 

pompa jantung secara keseluruhan tidak berjalan normal. Gagal jantung 

merupakan kondisi yang sangat berbahaya, meski demikian bukan berarti 

jantung tidak bias bekerja sama sekali, hanya saja jantung tidak berdetak 

sebagaimana mestinya (Susanto, 2010). 
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Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa Congestive Heart 

Failure (CHF) atau gagal jantung adalah suatu keadaan dimana jantung tidak 

dapat memompa darah secara optimal ke jaringan untuk proses metabolisme. 

 

B. Anatomi dan Fisiologi 

Anatomi Jantung 

 

Gambar 1.1 (Anatomi Jantung) 

Sumber: http://www.penyakitjantungkoroner.net/images/anatomijantungmanusia.jpg 
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Berdasarkan gambar di atas, menurut Syaifuddin (2006) terdapat beberapa 

bagian jantung (secara anatomis) di antaranya yaitu: 

a. Aorta merupakan pembuluh darah arteri yang paling besar yang keluar 

dari ventrikel sinistra. 

b. Atrium kanan berfungsi untuk menampung darah miskin oksigen dari 

vena cava superior dan inferior. 

c. Atrium kiri berfungsi untuk menerima darah kaya oksigen dari paru 

melalui keempat vena pulmonary. Darah kemudian mengalir ke ventrikel 

kiri. 

d. Ventrikel kanan berupa pompa otot, menampung darah dari atrium kanan 

dan memompanya ke paru melalui arteri pulmonary. 

e. Ventrikel kiri merupakan bilik paling besar, dan paling berotot, menerima 

darah kaya oksigen dari paru melaui atrium kiri dan memompanya ke 

dalam system sirkulasi melalui aorta. 

f. Arteri pulmonaris membawa darah dari ventrikel dekstra masuk ke paru-

paru (pulmo). 

g. Katup bikuspidalis, terdapat di antara atrium sinistra dengan ventrikel 

sinistra yang terdiri dari 2 katup. 

h. Katup tribuspidalis, terdapat di antara atrium dekstra dengan ventrikel 

dekstra yang terdiri dari 3 katup. 

i. Vena cava superior dan vena inferior mengalirkan darah ke atrium 

dekstra yang dating dari seluruh tubuh. 
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Guyton C Artur (2000) mengemukakan pendapatnya dalam penjelasan 

berikut: 

1. Ukuran dan bentuk 

Jantung adalah organ berongga berbentuk kerucut tumpul yang 

memiliki empat ruang yang terletak antara kedua paru-paru di bagian 

tengah rongga toraks. Dua pertiga jantung terletak di sebelah kiri garis 

midsternal, basis jantung terletak disebelah luar kanan sternum setinggi 

rusuk II dan III sedangkan apeks terletak sekitar dua jari di bawah papilla 

mame dan setinggi interkosta V dan VI. Jantung dilindungi mediastinum. 

Jantung berukuran kurang lebih sebesar kepalan tangan pemiliknya 

(Ethel, 2003: 228), berat jantung 250 – 300 gram , ukuran dari basis ke 

apeks 9 cm dengan lebar 9 cm dan tebal 6 cm. 

2. Selaput Jantung 

a. Perikardium adalah kantong berdinding ganda yang dapat membesar 

dan mengecil, membungkus jantung dan pembuluh darah besar. 

Kantong ini melekat pada diafragma, sternum dan pleura yang 

membungkus paru-paru. Di dalam perikardium terdapat dua lapisan 

yakni lapisan fibrosa luar dan lapisan serosa dalam. 

b. Rongga perikardial adalah ruang potensial antara membran viseral 

dan parietal (Ethel, 2003: 228-229). 

3. Dinding Jantung 

Terdiri dari tiga lapisan 
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 Epikardium luar tersusun dari lapisan sel-sel mesotelial yang berada 

di atas jaringan ikat. 

 Miokardium tengah terdiri dari jaringan otot jantung yang 

berkontraksi utnuk memompa darah. Kontraksi miokardium menekan 

darah keluar ruang menuju arteri besar. 

 Endokardium dalam tersusun dari lapisan endotellial yang melapisi 

pembuluh darah yang memasuki dan meninggalkan jantung (Ethel, 

2003: 229). 

4. Ruang Jantung 

Ada empat ruang, atrium kanan dan kiri atas yang dipisahkan oleh 

septum intratrial, ventrikel kanan dan kiri bawah dipisahkan oleh septum 

interventrikular. Dinding atrium relatif tipis. Atrium menerima darah dari 

vena yang membawa darah kembali ke jantung. 

a. Atrium kanan terletak dalam bagian superior kanan jantung, 

menerima darah dari seluruh jaringan kecuali paru-paru. 

 Vena cava superior dan inferior membawa darah yang tidak 

mengandung oksigen dari tubuh kembali ke jantung. 

 Sinus koroner membawa kembali darah dari dinding jantung itu 

sendiri. 

b. Atrium kiri di di bagian superior kiri jantung, berukuran lebih kecil 

dari atrium kanan, tetapi dindingnya lebih tebal. Atrium kiri 

menampung empat vena pulmonalis yang mengembalikan darah 

teroksigenasi dari paru-paru. 
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c. Ventrikel berdinding tebal. Bagian ini mendorong darah ke luar 

jantung menuju arteri yang membawa darah meninggalkan jantung. 

 Ventrikel kanan terletak di bagian inferior kanan pada apeks 

jantung. Darah meninggalkan ventrikel kanan melalui trunkus 

pulmonary dan mengalir melewati jarak yang pendek ke paru-

paru. 

 Ventrikel kiri terletak di bagian inferior kiri pada apeks jantung. 

Tebal dindingnya 3 kali tebal dinding ventrikel kanan darah 

meninggalkan ventrikel kiri melalui aorta dan mengalir ke 

seluruh bagian tubuh kecuali paru-paru. 

 Trabeculae carneae adalah hubungan otot bundar atau tidak 

teratur yang menonjol dari permukaan bagian dalam kedua 

ventrikel ke rongga ventrikuler (Ethel, 2003: 229). 

5. Katup Jantung 

 Katup Trikuspid yang terletak antara atrium kanan dan ventrikel 

kanan. 

 Katup Bikuspid yang terletak antara atrium kiri dan ventrikel kiri. 

 Katup Semilunar aorta dan pulmonary terletak di jalur keluar 

ventrikular jantung sampai ke aorta ke trunkus pulmonar (Ethel, 2003: 

229-230). 

6. Sirkulasi Koroner 

Arteri koroner kanan dan kiri merupakan cabang aorta tepat diatas 

katup semilunar aorta yang memperdarahi jantung 
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a. Cabang utama dari arteri koroner kiri; 

 Arteri interventrikular anterior (desenden), yang mensuplai darah 

ke bagian anterior ventrikel kanan dan kiri serta membentuk satu 

cabang, arteri marginalis kiri yang mensuplai darah ke ventrikel 

kiri. 

 Arteri sirkumfleksa mensuplai darah ke atrium kiri dan ventrikel 

kiri. 

b. Cabang utama dari arteri koroner kanan; 

 Arteri interventrikular posterior (desenden), yang mensuplai darah 

untuk kedua dinding ventrikel. 

 Arteri marginalis kanan yang mensuplai darah untuk atrium kanan 

dan ventrikel kanan. 

 Vena jantung mengalirkan darah dari miokardium ke sinus 

koroner, yang kemudian bermuara di atrium kanan. 

 Darah mengalir melalui arteri koroner terutama saat otot-otot 

jantung berelaksasi karena arteri koroner juga tertekan pada saat 

kontraksi berlangsung (Ethel, 2003: 231). 

Fisiologi Jantung 

1. Sistem pengaturan jantung. 

a. Serabut purkinje adalah serabut otot jantung khusus yang mampu 

menghantar impuls dengan kecepatan lima kali lipat kecepatan 

hantaran serabut otot jantung. 
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b. Nodus sinoatrial (nodus S-A) adalah suatu masa jaringan otot jantung 

khusus yang terletak di dinding posterior atrium kanan tepat di bawah 

pembukaan vena cava superior. Nodus S-A mengatur frekuensi 

kontraksi irama, sehingga disebut pemacu jantung. 

c. Nodus atrioventrikular (nodus A-V) berfungsi untuk menunda impuls 

seperatusan detik, sampai ejeksi darah atrium selesai sebelum terjadi 

kontraksi ventrikular. 

d. Berkas A-V berfungsi membawa impuls di sepanjang septum 

interventrikular menuju ventrikel (Ethel, 2003: 231-232). 

2. Siklus jantung 

Siklus jantung mencakup periode dari akhir kontraksi (sistole) dan 

relaksasi (diastole) jantung sampai akhir sistole dan diastole berikutnya. 

Kontraksi jantung mengakibatkan perubahan tekanan dan volume darah 

dalam jantung dan pembuluh utama yang mengatur pembukaan dan 

penutupan katup jantung serta aliran darah yang melalui ruang-ruang dan 

masuk ke arteri. 

3. Peristiwa mekanik dalam siklus jantung ; 

a. Selama masa diastole (relaksasi), tekanan dalam atrium dan ventrikel 

sama-sama rendah, tetapi tekanan atrium lebih besar dari tekanan 

ventrikel. 

 Atrium secara pasif terus – menerus menerima darah dari vena 

(vena cava superior dan inferior, vena pulmonar). 
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 Darah mengalir dari atrium menuju ventrikel melalui katup A-V 

yang terbuka. 

 Tekanan ventrikular mulai meningkat saat ventrikel mengembang 

untuk menerima darah yang masuk. 

 Katup semilunar aorta dan pulmonar menutup karena tekanan 

dalam pembuluh-pembuluh lebih besar daripada tekanan dalam 

ventrikel. 

 Sekitar 70% pengisian ventrikular berlangsung sebelum sistole 

atrial. 

a) Akhir diastole ventrikular, nodus S-A melepas impuls, atrium 

berkontraksi dan peningkatan tekanan dalam atrium mendorong 

tambahan darah sebanyak 30% ke dalam ventrikel. 

b) Sistole ventrikular. Aktivitas listrik menjalar ke ventrikel yang 

mulai berkontraksi. Tekanan dalam ventrikel meningkat dengan 

cepat dan mendorong katup A-V untuk segera menutup. 

c) Ejeksi darah ventrikular ke dalam arteri 

 Tidak semua darah ventrikular dikeluarkan saat kontraksi. 

Volume sistolik akhir darah yang tersisa pada akhir sistole 

adalah sekitar 50 ml 

 Isi sekuncup (70 ml) adalah perbedaan volume diastole 

akhir (120 ml) dan volume sistole akhir (50 ml) 
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d) Diastole ventricular 

 Ventrikel berepolarisasi dan berhenti berkontraksi. Tekanan 

dalam ventrikel menurun tiba-tiba sampai di bawah tekanan 

aorta dan trunkus pulmonary, sehingga katup semilunar 

menutup (bunyi jantung kedua). 

 Adanya peningkatan tekanan aorta singkat akibat 

penutupan katup semilunar aorta. 

 Ventrikel kembali menjadi rongga tertutup dalam periode 

relaksasi isovolumetrik karena katup masuk dan katup 

keluar menutup. Jika tekanan dalam ventrikel menurun 

tajam dari 100 mmHg samapi mendekati nol, jauh di bawah 

tekanan atrium, katup A-V membuka dan siklus jantung 

dimulai kembali (Ethel, 2003: 234-235). 

4. Bunyi jantung 

a. Bunyi jantung secara tradisional digambarkan sebagai lup-dup dan 

dapat didengar melalui stetoskop. “Lup” mengacu pada saat katup A-V 

menutup dan “dup” mengacu pada saat katup semilunar menutup. 

b. Bunyi ketiga atau keempat disebabkan vibrasi yang terjadi pada 

dinding jantung saat darah mengalir dengan cepat ke dalam ventrikel, 

dan dapat didengar jika bunyi jantung diperkuat melalui mikrofon. 

c. Murmur adalah kelainan bunyi jantung atau bunyi jantung tidak wajar 

yang berkaitan dengan turbulensi aliran darah. Bunyi ini muncul 

karena defek pada katup seperti penyempitan (stenosis) yang 
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menghambat aliran darah ke depan, atau katup yang tidak sesuai yang 

memungkinkan aliran balik darah (Ethel, 2003: 235). 

5. Frekuensi jantung 

a. Frekuensi jantung normal berkisar antara 60 samapi 100 denyut per 

menit, dengan rata-rata denyutan 75 kali per menit. Dengan kecepatan 

seperti itu, siklus jantung berlangsung selama 0,8 detik: sistole 0,5 

detik, dan diastole 0,3 detik. 

b. Takikardia adalah peningkatan frekuensi jantung sampai melebihi 100 

denyut per menit. 

c. Bradikardia ditujukan untuk frekuensi jantung yang kurang dari 60 

denyut per menit (Ethel, 2003: 235). 

6. Pengaturan frekuensi jantung 

Impuls eferen menjalar ke jantung melalui saraf simpatis dan 

parasimpatis susunan saraf otonom. Pusat refleks kardioakselerator adalah 

sekelompok neuron dalam medulla oblongata. Efek impuls neuron ini 

adalah untuk meningkatkan frekuensi jantung. Impuls ini menjalar melalui 

serabut simpatis dalam saraf jantung menuju jantung. Ujung serabut saraf 

mensekresi neropineprin, yang meningkatkan frekuensi pengeluaran 

impuls dari nodus    S-A, mengurangi waktu hantaran melalui nodus A-V 

dan sistem Purkinje, dan meningkatkan eksitabilitas keseluruhan jantung. 

Pusat refleks kardioinhibitor juga terdapat dalam medulla oblongata, efek 

impuls dari neuron ini adalah untuk mengurangi frekuensi jantung. Impuls 

ini menjalar melalui serabut parasimpatis dalam saraf vagus, ujung serabut 
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saraf mensekresi asetilkolin, yang mengurangi frekuensi pengeluaran 

impuls dari nodus S-A dan memperpanjang waktu hantaran melalui nodus 

V-A. 

Frekuensi jantung dalam kurun waktu tertentu ditentukan melalui 

keseimbangan impuls akselerator dan inhibitor dari saraf simpatis dan 

parasimpatis,Impuls aferen (sensorik) yang menuju pusat kendali jantung 

berasal dari reseptor, yang terletak di berbagai bagian dalam sistem 

kardiovaskular.Presoreseptor dalam arteri karotis dan aorta sensitive 

terhadap perubahan tekanan darah,peningkatan tekanan darah akan 

mengakibatkan suatu refleks yang memperlambat frekuensi jantung, 

sedangkan penurunan tekanan darah akan mengakibatkan suatu refleks 

yang menstimulasi frekuensi jantung yang menjalar melalui pusat 

medular.Proreseptor dalam vena cava sensitif terhadap penurunan tekanan 

darah. 

Jika tekanan darah menurun, akan terjadi suatu refleks peningkatan 

frekuensi jantung untuk mempertahankan tekanan darah, pengaruh lain 

pada frekuensi jantung: 

 Frekuensi jantung dipengaruhi oleh stimulasi pada hampir semua saraf 

kutan, seperti reseptor untuk nyeri, panas, dingin, dan sentuhan, atau 

oleh input emosional dari sistem saraf pusat. 

 Fungsi jantung normal bergantung pada keseimbangan elektrolit 

seperti kalsium, kalium, dan natrium yang mempengaruhi frekuensi 
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jantung jika kadarnya meningkat atau berkurang (Ethel, 2003: 235-

236). 

7. Curah Jantung 

a. Definisi 

Curah jantung adalah volume darah yang dikeluarkan oleh kedua 

ventrikel per menit. Curah jantung terkadang disebut volume jantung 

per menit. Volumenya kurang lebih 5 L per menit pada laki-laki 

berukuran rata-rata dan kurang 20 % pada perempuan. 

a. Perhitungan curah jantung 

Curah jantung = frekuensi jantung x isi sekuncup 

b. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi curah jantung 

 Aktivitas berat memperbesar curah jantung sampai 25 L per 

menit, pada atlit yang sedang berlatih mencapai 35 L per menit. 

Cadangan jantung adalah kemampuan jantung untuk 

memperbesar curahnya. 

 Aliran balik vena ke jantung. Jantung mampu menyesuaikan 

output dengan input-nya berdasarkan alasan berikut: 

 Peningkatan aliran balik vena akan meningkatkan volume akhir 

diastolic 

 Peningkatan volume diastolic akhir, akan mengembangkan 

serabut miokardial ventrikel 

 Semakin banyak serabut otot jantung yang mengembang pada 

permulaan konstraksi (dalam batasan fisiologis), semakin 
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banyak isi ventrikel, sehingga daya konstraksi semakin besar. 

Hal ini disebut hukum Frank-Starling tentang jantung. 

c. Faktor yang mendukung aliran balik vena dan memperbesar curah 

jantung: 

 Pompa otot rangka. Vena muskular memiliki katup-katup, yang 

memungkinkan darah hanya mengalir menuju jantung dan 

mencegah aliran balik. Konstraksi otot-otot tungkai membantu 

mendorong darah kea rah jantung melawan gaya gravitasi. 

 Pernafasan. Selama inspirasi, peningkatan tekanan negative 

dalam rongga toraks menghisap udara ke dalam paru-paru dan 

darah vena ke atrium. 

 Reservoir vena. Di bawah stimulasi saraf simpatis, darah yang 

tersimpan dalam limpa, hati, dan pembuluh besar, kembali ke 

jantung saat curah jantung turun. 

 Gaya gravitasi di area atas jantung membantu aliran balik vena. 

d. Faktor-faktor yang mengurangi aliran balik vena dan 

mempengaruhi curah jantung: 

 Perubahan posisi tubuh dari posisi telentang menjadi tegak, 

memindahkan darah dari sirkulasi pulmonary ke vena-vena 

tungkai. Peningkatan refleks pada frekuensi jantung dan 

tekanan darah dapat mengatasi pengurangan aliran balik vena. 
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 Tekanan rendah abnormal pada vena (misalnya, akibat 

hemoragi dan volume darah rendah) mengakibatkan 

pengurangan aliran balik vena dan curah jantung. 

 Tekanan darah tinggi. Peningkatan tekanan darah aorta dan 

pulmonary memaksa ventrikel bekerja lebih keras untuk 

mengeluarkan darah melawan tahanan. Semakin besar tahanan 

yang harus dihadapi ventrikel yang berkontraksi, semakin 

sedikit curah jantungnya. 

e. Pengaruh tambahan pada curah jantung 

 Hormone medular adrenal. 

 Epinefrin (adrenalin) dan norepinefrin meningkatkan frekuensi 

jantung dan daya kontraksi sehingga curah jantung meningkat. 

 Ion. 

Konsentrasi kalium, natrium, dan kalsium dalam darah serta 

cairan interstisial mempengaruhi frekuensi dan curah 

jantungnya. 

 Usia dan ukuran tubuh seseorang dapat mempengaruhi curah 

jantungnya. 

 Penyakit kardiovaskular. 
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C. Etiologi 

 Kelainan otot jantung 

Gagal jantung sering terjadi pada penderita kelainan otot jantung, 

disebabkan menurunnya kontraktilitas jantung. Kondisi yang mendasari 

penyebab kelainan fungsi otot jantung mencakup ateroslerosis koroner, 

hipertensi arterial dan penyakit degeneratif atau inflamasi 

 Aterosklerosis koroner mengakibatkan disfungsi miokardium karena 

terganggunya aliran darah ke otot jantung. Terjadi hipoksia dan asidosis 

(akibat penumpukan asam laktat). Infark miokardium (kematian sel  

jantung) biasanya mendahului terjadinya gagal jantung. Peradangan dan 

penyakit miokardium degeneratif berhubungan dengan gagal jantung 

karena kondisi yang secara langsung merusak serabut jantung 

menyebabkan kontraktilitas menurun. 

 Hipertensi Sistemik atau pulmunal (peningkatan after load) meningkatkan 

beban kerja jantung dan pada gilirannya mengakibatkan hipertrofi serabut 

otot jantung. 

 Peradangan dan penyakit myocardium degeneratif, berhubungan dengan 

gagal jantung karena kondisi ini secara langsung merusak serabut jantung, 

menyebabkan kontraktilitas menurun. 

 Penyakit jantung lain, terjadi sebagai akibat penyakit jantung yang 

sebenarnya, yang secara langsung mempengaruhi jantung. Mekanisme 

biasanya terlibat mencakup gangguan aliran darah yang masuk jantung 

(stenosis katub semiluner), ketidakmampuan jantung untuk mengisi darah 
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(tamponade, pericardium, perikarditif konstriktif atau stenosis AV), 

peningkatan mendadak after load. 

 Faktor sistemik 

Terdapat sejumlah besar factor yang berperan dalam perkembangan dan 

beratnya gagal jantung. Meningkatnya laju metabolisme (missal : demam, 

tirotoksikosis). Hipoksia dan anemi juga dapat menurunkan suplai oksigen 

ke jantung. Asidosis respiratorik atau metabolic dan abnormalita 

elektronik dapat menurunkan kontraktilitas jantung. 

Grade gagal jantung menurut New York Heart Association, terbagi dalam 

4 kelainan fungsional : 

I. Timbul sesak pada aktifitas fisik berat 

II. Timbul sesak pada aktifitas fisik sedang 

III. Timbul sesak pada aktifitas fisik ringan 

IV. Timbul sesak pada aktifitas fisik sangat ringan / istirahat 

 

D. Patofisiologi 

Respon kompensasi terhadap output kardiac yang tidak adekuat. 

 Cardiac output yang tidak adekuat memicu beberapa respon kompensasi 

yang berusaha untuk mempertahankan perfusi organ- organ tubuh yang vital. 

Respon awal adalah stimulus kepada saraf simpati yang menimbulkan dua 

pengaruh utama: 
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1. Meningkatkan kecepatan dan kekuatan kontraksi myocardium. 

2. Vasokontriksi perifer 

 Vasokontriksi perifer menggeser arus darah arteri ke organ-organ 

yang kurang vital, seperti kulit dan ginjal dan juga organ-organ yang lebih 

vital, seperti otak. Kontriksi vena meningkatkan arus balik dari vena ke 

jantung. Peningkatan peregangan serabut otot myocardium memungkinkan 

kontraktilitas. 

 Pada permulaan respon berdampak perbaikan terhadap cardiac 

output, namun selanjutnya meningkatkan kebutuhan oksigen untuk 

myocardium, meregangkan serabut- serabut myocardium dibawah garis 

kemampuan kontraksi. Bila orang tidak berada dalam status kekurangan 

cairan untuk memulai peningkatan volume ventrikel dapat memperberat 

preload dan kegagalan komponen- komponen. 

 Jenis kompensasi yang kedua yaitu dengan mengaktivkan sistem 

renin angiotensin yang akhirnya berdampak pada peningkatan preload 

maupun afterload pada waktu jangka panjang dan seterusnya. 

 Kompensasi yang ketiga yaitu dengan terjadinya perubahan 

struktur micardium itu sendiri yang akhirnya lama- kelamaan miocrdium 

akan menebal atau menjadi hipertropi untuk memperbaiki kontraksi 

namun ini berdampak peningkatan kebutuhan oksigen untuk miocardium. 

► Kegagalan ventrikel kiri 

Kegagalan ventrikel kiri untuk memompakan darah yang mengandung 

oksigen guna memenuhi kebutuhan tubuh. 
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► Dispnea 

Pernafasan yang memerlukan tenaga merupakan gejala dini dari 

kegagalan ventrikel. Bisa timbul akibat gangguan pertukaran gas 

karena cairan di dalam alveoli. Hal ini bisa menjadi payah karena 

pergerakan tubuh, misal menaiki tangga, berjalan mendaki dll. Karena 

dengan kegiatan tersebut memerlukan peningkatan oksigen. 

► Orthopnea 

Timbul kesukaran bernafas pada waktu berbaring terlentang dan orang 

harus tidur pakai sandaran di tempat tidur atau tidur duduk pada 

sebuah kursi. Bila orang tidur terlentang ventilasi kurang kurang dan 

volume darah pada pembuluh- pembuluh paru- paru meningkat.  

► Kegagalan ventrikel kanan 

Kegagalan ventrikel kanan terjadi bila bilik ini tidak mampu 

memompa melawan tekanan yang naik pada sirkulasi pada paru- paru. 

Kegagalan ventrikel kanan dalam memompakan darah akan 

mengakibatkan oedema pada ekstrimitas. Pada hati juga mengalami 

pembesaran karena berisi cairan intra vaskuler, tekanan di dalam 

sistem portal menjadi begitu tinggi sehingga cairan didorong melalui 

pembuluh darah masuk ke rongga perut (acites) akibatnya akan 

mendesak diafragma yang akhirnya akan susah untuk bernafas. 
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E. Tanda dan Gejala 

Tanda dominan: 

 Meningkatnya volume intravaskuler  

Kongestif jaringan akibat tekanan arteri dan vena meningkat akibat penurunan 

curah jantung. Manifestasi kongesti berbeda tergantung pada kegagalan ventrikel 

mana yang terjadi. 

 Gagal Jantung Kiri: 

Kongesti paru menonjol pada gagal ventrikel kiri karena ventrikel kiri tak 

mampu memompa darah yang dating dari paru. Manifestasi klinis yang 

terjadi yaitu: 

 Dispnea, Terjadi akibat penimbunan cairan dalam alveoli dan 

mengganggu pertukaran gas. Dapat terjadi ortopnoe. Beberapa pasien 

dapat mengalami ortopnoe pada malam hari yang dinamakan 

Paroksimal Nokturnal Dispnea (PND) 

 Batuk 

 Mudah lelah, terjadi karena curah jantung yang kurang yang 

menghambat jaringan dan sirkulasi normal dan oksigen serta 

menurunnya pembuangan sisa hasil katabolisme juga terjadi karena 

meningkatnya energi yang digunakan untuk bernafas dan insomnia 

yang terjadi karena distress pernafasan dan batuk 

 Kegelisahan atau kecemasan, Terjadi karena akibat gangguan 

oksigenasi jaringan, stress akibat kesakitan bernafas dan pengetahuan 

bahwa jantung tidak berfungsi dengan baik 
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 Gagal jantung Kanan: 

 Kongestif jaringan perifer dan visceral 

 Oedema ekstremitas bawah (oedema dependen), biasanya oedema 

pitting, penambahan BB. 

 Hepatomegali dan nyeri tekan pada kuadran kanan atas abdomen 

terjadi akibat pembesaran vena hepar 

 Anoreksia dan mual, terjadi akibat pembesaran vena dan statis vena 

dalam rongga abdomen 

 Nokturia & Kelemahan 

 

F. Penatalaksanaan Umum 

Menurut Kasron (2012), Penatalaksanaan CHF meliputi: 

1. Non Farmakologis 

a. CHF Kronik 

1) Meningkatkan oksigenasi dengan pemberian oksigen dan 

menurunkan konsumsi oksigen melalui istirahat atau pembatasan 

aktivitas. 

2) Diet pembatasan natrium (< 4 gr/hari) untuk menurunkan edema. 

3) Menghentikan obat-obatan yang mempengaruhi NSAID (Non 

Streoidal Anti Inflammatory Drugs) karena efek prostaglandin 

pada ginjal menyebabkan retensi air dan natrium. 

4) Pembatasan cairan (± 1200 – 1500 cc/hari) 
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5) Olahraga secara teratur 

b. CHF Akut 

a) Oksigenasi (ventilasi mekanik) 

b) Pembatasan cairan (1,5 liter/hari) 

2. Farmakologis 

Tujuan: Untuk mengurangi afterload dan preload 

a. First line drugs; diuretic 

Tujuan: mengurangi afterload pada disfungsi sistolik dan mengurangi 

kongesti pulmonal pada disfungsi diastolic. Obatnya adalah: thiazide 

diuretics untuk CHF sedang, loop diuretic, metolazon (kombinasi dari 

loop diuretic untuk meningkatkan pengeluaran cairan), kalium-sparing 

diuretic. 

b. Second line drugs; ACE inhibitor (Angiotensin Converting Enzyme 

Inhibitors) atau Penghambat Enzim Konversi Angiotensin 

Tujuan: membantu meningkatkan COP dan menurunkan kerja jantung. 

Obatnya adalah: 

1) Digoxin; meningkatkan kontraktilitas. Obat ini tidak digunakan 

untuk kegagalan diastolic yang mana membutuhkan pengmbangan 

ventrikel untuk relaksasi. 

2) Hidralazin; menurunkan afterload pada disfungsi sistolik. 

3) Isobarbide dinitrat; mengurangi preload dan afterload untuk 

disfungsi sistolik, hindari vasodilator padadisfungsi sistolik. 
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4) Calsium Chanel Blocker; untuk kegagalan diastolic, meningkatkan 

relaksasi dan pengisian ventrikel (janagan dipakai pada CHF 

kronik). 

5) Beta Blocker; sering dikontraindikasikan karena menekan respon 

miokard. Digunakan pada disfungsi diastolic untuk mengurangi 

HR, mencegah iskemia miokard, menurunkan TD, hipertrofi 

ventrikel kiri. 

3. Pendidikan Kesehatan 

a. Informasikan pada pasien, keluarga dan pemberi perawtan tentang 

penyakit dan penanganannya. 

b. Monitoring difokuskan pada; monitoring BB setiap hari dan intake 

natrium. 

c. Diet yang sesuai untuk lansia CHF; pemberian makanan tambahan 

yang banyak mengandung kalium seperti; pisang, jeruk, dan lain-lain. 

d. Teknik konservasi energy dan latihan aktivitas yang dapat ditoleransi 

dengan bantuan terapis. 
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G. Pathways 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 (Pathways) 

Sumber: pathways dan perumusan diagnose (Wilkinson & Ahern, 2012) 
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H. Fokus Intervensi 

Diagnosa keperawatan: 

1. Kelebihan volume cairan berhubungan dengan retensi natrium sekunder 

penurunan GFR. 

2. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan adanya perpindahan 

cairan kedalam alveoli sekunder Oedem paru. 

3. Cemas berhubungan dengan kurangnya pengetahuan tentang penyakit 

jantung. 

4. Gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan suplai darah menurun. 

5. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan tubuh. 

 

Intervensi Keperawatan 

Tabel 2.1 Fokus Intervensi 

Diagnosa Tujuan Intervensi Rasional 

Kelebihan volume 

cairan 

berhubungan 

dengan retensi 

natrium sekunder 

penurunan GFR. 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan 

tindakan 

keperawatan 

selama 2 x 24 jam 

dengan kriteria 

hasil : 

- cairan dalam 

keadaan 

seimbang. 

- TTV dalam 

rentang normal 

- Tidak ada 

oedem.  

 

 

Pantau haluaran 

urin, jumlah dan 

warna saat terjadi 

diuresis 

 

 

Hitung masukan 

dan keluaran 

cairan selama 24 

jam. 

 

Ukur lingkar 

abdomen sesuai 

indikasi 

Haluaran urine 

mungkin sedikit 

dan pekat karena 

penurunan perfusi 

ginjal. 

 

Menentukan 

kehilangan cairan 

tiba- tiba 

/berlebihan  

 

Pada gagal 

jantung kanan 

cairan dapat 
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Gangguan 

pertukaran gas 

berhubungan 

dengan adanya 

perpindahan 

cairan kedalam 

alveoli sekunder 

Oedem paru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cemas 

berhubungan 

dengan kurangnya 

pengetahuan 

tentang penyakit 

jantung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan 

tindakan 

keperawatan 

selama 2 x 24 jam 

dengan kriteria 

hasil : 

- Oksigenasi 

adekuat. 

- Bebas gejala 

distres 

pernafasan   

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan 

tindakan 

keperawatan 

selama 1 x 24 jam 

dengan kriteria 

hasil :  

 

 

 

 

Kolaborasi 

pemberian 

diuretik  

 

 

Auskultasi bunyi 

nafas 

 

Ajarkan pasien 

batuk efektif, 

nafas dalam. 

 

 

Dorong 

perubahan posisi 

sering 

 

 

Kolaborasi 

pemberian 

oksigen  

 

 

 

Berikan 

pendidikan 

kesehatan tentang 

penyakitnya. 

berpindah 

kedalam area 

peritoneal, 

menyebabkan 

asites 

 

Meningkatkan laju 

urine dan 

menghambat 

reabsorbsi natrium 

pada tubulus 

ginjal 

 

Menyatakan 

adanya kongesti 

paru. 

 

Membersihkan 

jalan nafas dan 

memudahkan 

aliran oksigen. 

 

Membantu 

mencegah 

atelektasis dan 

pneumonia. 

 

Meningkatkan 

konsentrasi 

oksigen alveolar, 

yang dapat 

memperbaiki/ 

menurunkan 

hipoksemia 

jaringan  

 

Pasien akan 

memahami 
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Gangguan perfusi 

jaringan 

berhubungan 

dengan suplai 

darah menurun. 

 

 

 

 

Intoleransi 

aktivitas 

berhubungan 

dengan kelemahan 

tubuh 

- Pasien 

mengetahui 

penyakitnya. 

 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan 

tindakan 

keperawatan 

selama 3 x 24 jam 

dengan kriteria 

hasil :  

- Tidak terjadi 

gangguan perfusi 

jaringan. 

 

 

Setelah dilakukan 

tindakan 

keperawatan 

selama 3 x 24 jam 

dengan kriteria 

hasil :  

- Dapat memenuhi 

kebutuhan 

perawatan 

sendiri. 

- Menurunnya 

kelemahan dan 

kelelahan 

- Tanda vital 

dalam rentang 

normal. 

 

Kuatkan rasional 

pengobatan 

 

 

 

 

 

Pijat area 

kemerahan atau 

memutih 

 

 

Ubah posisi 

sering ditempat 

tidur. 

 

 

Periksa tanda 

vital sebelum dan 

sesudah aktivitas. 

 

 

Evaluasi 

peningkatan 

intoleran aktivitas 

kondisinya dan 

mengurangi stress. 

 

Pemahaman 

program, obat, 

dapat 

meningkatkan 

kerjasama dalam 

melaksanakan 

tindakan 

keperawatan. 

 

Meningkatkan 

aliran darah, 

meminimalkan 

hipoksia jaringan. 

 

Memperbaiki 

sirkulasi, 

menurunkan 

tekanan pada satu 

area 

 

Hipotensi 

ortostatik dapat 

terjadi dengan 

peningkatan 

aktivitas  

 

Dapat menunjukan 

peningkatan 

dekompensasi 

jantung dari pada 

kelebihan 

aktivitas. 
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