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ABSTRAK  

Congestive Heart Failure (CHF) adalah ketidakmampuan otot-otot jantung dalam 

memompa darah secara adekuat dalam memenuhi kebutuhan metabolik tubuh. 

Kecemasan merupakan salah satu respon psikologis. Pasien dengan masalah 

kecemasan perlu diberikan terapi relaksasi, salah satunya adalah terapi relaksasi 

pijat punggung. Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran 

pelaksanaan asuhan keperawatan Pasien Congestive Heart Failure (CHF) dalam 

pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman: Pijat Punggung. Jenis penelitian ini 

adalah diskriptif dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subjek 

dalam studi kasus ini adalah satu pasien yang dengan CHF yang mengalami 

kecemasan diruang Cendrawasih. Hasil studi Pengelolaan asuhan keperawatan 

pada pasien CHF dengan pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman yang 

dilakukan tindakan terapi pijat punggung selama 3 hari  didapatkan hasil 

perbedaan tingkat kecemasan sebelumnya dengan tingkat kecemasan 26 



(kecemasan sedang) dan sesudah dilakukan intervensi dengan tingkat kecemasan 

16(kecemasan ringan) . Rekomendasi tindakan terapi pijat punggung efektif 

dilakukan pada pasien CHF dengan pemenuhan kebutuhan kecemasan.  

 

Kata kunci: CHF, Kecemasan, Pijat Punggung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN  

Gagal jantung adalah 

ketidakmampuan otot-otot jantung dalam 

memompa darah secara adekuat dalam 

memenuhi kebutuhan metabolik tubuh 

(Desai, Lewis, Li, & Solomon, 2012; 

Kasron, 2016). Di Indonesia terjadi 

peningkatan kasus penyakit kardiovaskuler 

secara signifikan. Peningkatan kasus 

kardiovaskuler tertinggi di Indonesia 

berdasarkan terdiagnosis dokter adalah 

Yogyakarta (0,25%), di susul Jawa Timur 

(0,19%), dan Jawa Tengah (0,18%). 

Prevalensi berdasarkan diagnosis dan 

gejala tertinggi di Nusa Tenggara Timur 

(0,8%), di susul Sulawesi  Tengah (0,7%), 

dan Provinsi Jambi (0,1%) (Kemenkes RI 

2013).  

Prevalensi CHF di Jawa tengah 

menurut wawancara dokter sebesar 0,18% 

atau diperkirakan sekitar 43.361 orang, 

sedangkan yang terdiagnosis dokter 

sebesar 0,3% atau diperkirakan sebesar 

72.268 orang (Riskesdas,2013). Di RSUD 

Simo Boyolali penyakit CHF menurut 

Rekam Medis RSUD Simo Boyolali, pada 

bulan Februari 2020 diperoleh data 10 

besar penyakit di RSUD Simo Boyolali, 

dimana CHF menduduki peringkat 

pertama yaitu sebesar 89% (Rekam Medis 

RSUD Simo Boyolali,2020) 

 

Congestive Heart Failure adalah 

sindrom klinis yang kompleks yang di 

hasilkan  dari setiap gangguan srruktural 

atau fungsional dari pengisian ventrikel 

atau ejeksi darah. Respon psikologis yang 

di akibatkan gagal jantung adalah ansietas 

dan depresi (Chen, Liu, Yeh, Chiang, & 

Hsieh 2013). 

Gagal jantung adalah suatu keadaan 

patofisiologis berupa kelainan fungsi 

jantung sehingga jantung tidak mampu 

memompa darah dengan baik untuk 

memenuhi kebutuhan metabolisme 

jaringan dan atau kemampuannya hanya 

ada kalau di sertai peninggian diastolik 

secara abnormal (Riyadi, 2011). 

New York Heart Association (NYHA) 

membuat klasifikasi fungsional dalam 4 



kelas yaitu kelas 1 apabila pasien dapat 

melakukan aktifitas berat tanpa keluhan, 

kelas 2 bila pasien tidak dapat melakukan 

aktifitas berat tanpa keluhan, kelas 3 

apabila pasien tidak dapat melakukan 

aktifitas sehari-hari tanpa keluhan, kelas 4 

apabila pasien sama sekali tidak dapat 

melakukan aktifitas apapun dan harus tirah 

baring (Irnizarifka, Dkk, 2011). 

Masalah keperawatan yang dapat di 

timbulkan dari congestive heart failure 

adalah kecemasan, Teknik relaksasi 

merupakan tindakan keperawatan yang 

dapat di gunakan pada masalah kecemasan 

dan depresi. Teknik relaksasi yang dapat di 

gunakan adalah nafas dalam, relaksasi otot 

progresif, pijat dan masih banyak lagi. 

Menurut penelitian Chen, Liu, Yeh, 

Chiang, & Hsieh 2013) relaksasi pijat 

punggung dapat menurunkan tingkat 

kecemasan serta meningkatkan 

kenyamanan pada pasien gagal jantung. 

Pijat yang di lakukan pada area punggung 

dapat menstimulasi reseptor parasimpatis 

secara langsung yang dapat menimbulkan 

perasaan rileks, serta pembuluh darah  

dapat berdilatasi yang menimbulkan 

menurunnya resistensi perifer yang dapat 

menurunkan beban kerja jantung. 

Gagal jantung meliputi menurunnya 

otot kontraktilitas jantung sehingga darah 

yang di pompa menurun keseluruh tubuh. 

Apabila suplai darah kurang ke ginjal akan 

mempengaruhi mekanisme pelepasan 

rennin angiotensin yang melibatkan retensi 

natrium dan air akibat terangsangnya 

sekresi aldosteron, perubahan tersebut 

meningkatkan cairan ekstra intravaskuler 

sehingga terjadi edema atau 

ketidakseimbangan airan dan tekanan. 

Apabila suplai darah tidak lancar 

diparu-paru menyebabkan penimbunan 

airan diparu-paru yang dapat menurunkan 

pertukaran O2 dan CO2 antara udara dan 

darah di paru-paru. Situasi ini akan 

menimbulkan gejala sesak nafas, dipsnea. 

Saat terjadi gangguan oksigenasi jaringan 

akan mengakibatkan kegelisahan dan 

keemasan karena stress akibat kesakitan 



bernafas dan pengetahuan bahwa jantung 

tidak berfungsi tidak baik. 

Ansietas merupakan penilaian dan 

respons emosional terhadap sesuatu yag 

berbahaya. Kecemasan sangat berkaitan 

dengan perasaan tidak pasti dan tidak  

berdaya. Kondisi dialami secara subyektif 

dan dikomunikasikan dalam hubungan 

interpersonal. Kecemasan merupakan 

suatu perasaan yang berlebihan terhadap 

kondisi ketakutan, kegelisahan, bencana 

yang akan datang, kekhawatiran atau 

ketakutan terhadap ancama nyata atau 

yang dirasakan (Saputro dan Fazrin, 2017). 

Tingkat kecemasan dapat diukur 

dengan skala Hamilton Anxiety Rating 

Scalae yang digunakan untuk mengukur 

semua tanda kecemasa psikis maupun 

somatic. HARS terdiri dari 14 item 

pertanyaan untuk mengukur tanda adanya 

kecemasan pada anak dan orang dewasa. 

HARS telah distandarkan untuk 

mengevaluasi tanda kecemasan pada 

individu yang sudah menjalani pengobatan 

terapi (Saputro dan Fazrin, 2017).  

 

METODE  

Metode studi kasus ini dengan satu 

subjek studi yaitu pasien dengan diagnose 

medis CHF yang mengalami kecemasan di 

bangsal Cendrawasih II RSUD Simo 

Boyolali. Penelitian dilakukan pada 

tanggal 17 Februari – 22 Februari 2020 

dengan pengumpulan data beberapa cara 

yaitu wawancara, studi dokumentasi, 

observasi dan pemeriksaan fisik. 

Tingkat kecemasan dapat diukur 

dengan skala Hamilton Anxiety Rating 

Scalae yang digunakan untuk mengukur 

semua tanda kecemasa psikis maupun 

somatic. HARS terdiri dari 14 item 

pertanyaan untuk mengukur tanda adanya 

kecemasan pada anak dan orang dewasa. 

HARS telah distandarkan untuk 

mengevaluasi tanda kecemasan pada 

individu yang sudah menjalani pengobatan 

terapi (Saputro dan Fazrin, 2017).  

Secara fisiologis pijat punggung 

merupakan tindakan pemijatan secara fisik 



maupun psikis. Pijat punggung 

memberikan efek relaksasi dengan cara 

menstimulasi pengeluaran endorfin diotak 

yang berefek menekan aktifitas saraf 

simpatis dan menstimulasi aktifitas saraf 

parasimpatis (Chen, Liu, Yeh, Chiang & 

Hsieh 2013). Dengan pijat punggung maka 

pembuluh darah akan dilatasi, otot akan 

relaksasi serta kondisi psikologis akan 

lebih baik karena peningkatan endorfin 

dan serotonin diotak. Prosedur pijat 

punggung menurut Trisnowiyanto yaitu 

Stroking atau effleurage, Petrissage, 

Wringing, Friction, dan Tapotement. 

 

 

HASIL  

Studi kasus dilakukan di RSUD 

Simo Boyolali pada tanggal 22-24 

Februari 2020 diruang Cendrawasih. 

Pasien yang dirawat berinisial Ny W 

berusia 45 Tahun, jenis kelamin 

perempuan, agama islam, alamat, karang 

gede. Masuk rumah sakit pada tanggal 21 

Februari 2020, dengan diagnosa medis 

CHF, dengan nomor registrasi 

2002132xxx, penanggung jawab Tn N, 

berumur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, 

pendidikan Terakhir SD, hubungan dengan 

pasien yaitu Adik pasien. 

Hasil pemeriksaan fisik pada pasien 

didapatkan keadaan atau Penampilan 

Umum : Kesadaran komposmentis, tanda-

tanda vital tekanan darah :110/80 mmHg, 

frekuensi nadi :20 x/menit, frekuensi 

pernapasan :30 x/menit, suhu :36 OC, dan 

saturasi oksigen  :90% 

 keperawatan kecemasan 

berhubungan dengan kekhawatiran 

mengalami kegagalan hari pertama adalah 

klien mengatakan cemas  dan hawatir 

dengan penyakitnya dan gelisah dengan 

suasana  hospitalisasi dan data objektif 

klien terlihat cemas, tampak gelisah dan 

tegang, sulit untuk tidur, tekanan dara 

meningkat, tremor, frekuensi napas dan 

nadi meningkat, Tingkat ansietas  26 

dalam rentang sedang. Setelah diberikan 

terapi Tingkat kecemasan 21 dalam 

katagori sedang. Assestment hari pertama 



masalah belum teratasi. Planning hari 

pertama melanjutkan intervensi yang 

terdiri dari kaji tingkat ansietas berikan 

terapi relaksasi pijat punggung. 

Hemoglobin dengan hasil 12,0 g/dl. 

Pasien mengatakan sebelum sakit makan 1 

porsi habis dengan nasi, lauk, sayur, air 

putih, susu, teh. Dan selama sakit pasien 

mengatakan nafsu makan menurun dan 

hanya menghabiskan ¼ sampai ½ porsi 

dengan nasi, bubur, dan sayur, teh, air 

putih. 

Diagnosis keperawatan yang muncul 

pada Ny W adalah kecemasan 

berhubungan dengan kekhawatiran 

mengalami kegagalan. 

Intervensi yang dibuat berdasarkan 

diagnosis keperawatan tersebut adalah  

monitor tanda-tanda ansietas, ciptakan 

suasana terapeutik untuk menumbuhkan 

keperayaan, Latih kegiatan pengalihan 

untuk mengurangi ketegangan, gunakan 

relaksasi sebagai strategi penunjang 

dengan analgesic jika sesuai, Jelaskan 

tujuan, manfaat, batasan dan jenis relaksasi 

yang sesuai. Penjabaran tentang criteria 

hasil dan rencana keperawatan tersebut 

penulis akan memfokuskan pada rencana 

keperawatan tentang teknik relaksasi pijat 

punggung. 

Setelah diberikan tindakan selama 3 

hari, evaluasi berdasarkan SOAP, pasien 

mengatakan kecemasannya mulai 

berkurang,dari tingkat 26 menjadi 20 

menggunakan skala HARS, masalah 

teratasi, pertahankan intervensi teknik 

relaksasi pijat punggung. 

 

PEMBAHASAN 

Pengkajian didukung dengan 

menentukan data subjektif dan objektif, 

data subjektif pasien mengatakan cemas  

dan hawatir dengan penyakitnya dan 

gelisah dengan suasana  hospitalisasi dan 

data objektif klien terlihat cemas, tampak 

gelisah dan tegang, sulit untuk tidur, 

tekanan dara meningkat, tremor, frekuensi 

napas dan nadi meningkat, Tingkat 

ansietas  26 dalam rentang sedang.. Data 

objektif: pasien terlihat cemas dan gelisah. 



Hal ini sesuai dangan teori bahwa pasien 

yang mengalami penyakit CHF yang 

masuk rumah sakit akan mengalami 

gangguan kecemasan (Chen, Liu, Yeh, 

Chiang, & Hsieh 2013). 

Berdasarkan hasil analisa data 

didapatkan dapat ditegakkan diagnosis 

keperawatan SDKI yaitu kecemasan. 

Penyusunan intervensi dalam studi kasus 

ini sesuai dengan teori yang telah 

disebutkan bahwa intervensi keperawatan 

disusun dengan SLKI dan SIKI. Hasil 

intervensi tersebut adalah setelah 

dilakukan tindakan keperawatan selama 

3x24 jam diharapkan tingkat kecemasan 

membaik dengan kriteria hasil perilaku 

gelisah dari skala 3 (cukup berat) menjadi 

skala 4 (ringan). Perilaku tegang dari skala 

skala 3 (cukup berat) menjadi 4 (ringan). 

Intervensi yang diberikan adalah terapi 

pijat punggung. 

Implementasi pertama yaitu 

memonitor tanda-tanda kecemasan. 

Implementasi kedua yaitu memberikan 

terapi pijat punggung. Implementasi ke 

tiga yaitu memonitor kembali kecemasan.   

Berdasarkan teori tersebut terdapat 

persamaan antara hasil studi kasus dan 

teori, pada studi kasus pada Ny W 

diperoleh adanya penurunan tingkat 

kecemasan setelah diberikan tindakan 

teknik pijat punggung selama 3x 24 jam 

dari tingkat 26 (sedang) menjadi 16 

(rendah). Evaluasi pada hari ketiga adalah 

klien mengatakan merasa sudah tidak 

cemas dan gelisah lagi, klien tampak 

tenang, rileks dan kooperatif, Tingkat 

kecemasan klien 16 dalam katagori ringan.  

0

5

10

15

20

25

30

Hari 
1

Hari 
2

Hari 
3

Sebelum

Sesudah

  

Hasil evaluasi tersebut sesuai 

dengan penelitian yang telah di lakukan 

oleh Nugraha dkk, 2018 tentang pengaruh 

pijat punggung terhadap skor kecemasan 

pada pasien gagal jantung di RSU dr. 

Slamet Garut. Penelitian diatas juga 



diperkuat oleh Bambang Trisnowiyanto 

(2012) menurut beliau, dengan pijat 

punggung maka pembuluh darah akan 

dilatasi, otot akan relaksasi serta kondisi 

psikologis akan lebih baik karena 

peningkatan endorfin dan serotonin di otak 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan pengkajian diatas didapatkan 

kesimpulan : 

1. Diagnosis keperawatan yang muncul 

pada Ny W adalah kecemasan 

berhubungan dengan kegagalan. 

2. Intervensi dan implementasi yang 

diberikan yaitu melakukan monitor 

tanda-tanda ansietas, ciptakan suasana 

terapeutik untuk menumbuhkan 

keperayaan, Latih kegiatan pengalihan 

untuk mengurangi ketegangan, gunakan 

relaksasi sebagai strategi penunjang 

dengan analgesic jika sesuai, Jelaskan 

tujuan, manfaat, batasan dan jenis relaksasi 

yang sesuai. Penjabaran tentang criteria 

hasil dan rencana keperawatan tersebut 

penulis akan memfokuskan pada rencana 

keperawatan tentang teknik relaksasi pijat 

punggung. . 

3. Setelah dilakukan asuhan keperawatan 

masalah keperawatan pada Ny W 

teratasi sesuai dengan kriteria hasil 

yang ditetapkan. 

SARAN  

Pemberian intervensi terapi pijat 

punggung efektif dilakukan pada pasien 

CHF. Penulis menyarankan pemberian 

intervensi pijat punggung dilakukan secara 

mandiri dan dibantu keluarga pasien 

karena intervensi ini aman dilakukan dan 

tidak ada efek samping. 
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