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ABSTRAK 

Gagal jantung kongestif merupakan penyakit gangguan kardiovaskular yang tidak mampu 

memompa darah kaya oksigen keseluruh tubuh manusia. CHF dapat menyebabkan sesak 

nafas. Salah satu tindakan yang dapat membantu menurunkan sesak nafas yaitu  pemeberian 

terapi oksigen. Tujuan studi kasus ini untuk mengetahui bagaimana asuhan keperawatan pada 

pasien CHF dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi dengan melakukan pengkajian dan 

observasi. Subyek studi kasus ini adalah 1 pasien CHF dengan penurunan curah jantung di 

IGD RSUD Karanganyar. Studi kasus ini dilakukan dengan memberikan terapi oksigen nasal 

kanul, terapi diberikan sampai staurasi oksigen normal yaitu 96% – 99%. Hasil pengukuran 

frekuensi pernapasan dan saturasi oksigen. Frekuensi pernafasan dari 28 x/menit menjadi 22 

x/menit dan saturasi oksigen dari  90% menjadi 96%. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian 

terapi oksigen nasal kanul berpengaruh terhadap penurunan frekuensi pernafasan dan 

peningkatan saturasi oksigen pada pasien CHF dengan penurunan curah jantung.  

Kata Kunci : CHF, Sesak Nafas, Terapi Oksigen Nasal Kanul 
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Abstract 

 

Congestive heart failure is a cardiovascular disease that is unable to pump oxygen-

rich blood throughout the body. CHF can cause shortness of breath. One of the 

measures to reduce shortness of breath is oxygen therapy. The purpose of this case 

study was to determine nursing care in CHF patients in fulfilling oxygenation needs 

by assessment and observation. The subject was a CHF patient with decreased cardiac 

output in the IGD of Karanganyar Hospital. The case study was conducted by 

providing nasal cannula oxygen therapy. It was performed to normal oxygen 

saturation of 96% - 99%. The measurement result revealed the respiration rate from 

28 times/minute to 22 times/minute and oxygen saturation from 90% to 96%. It 

suggests that the administration of nasal cannula oxygen therapy affects decreasing 

the respiration rate and increasing oxygen saturation in CHF patients with decreased 

cardiac output. 
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PENDAHULUAN 

Gaya pola hidup menyebabkan pola 

penyakit berubah, dari penyakit infeksi 

dan penyakit rawan gizi ke penyakit-

penyakit degenerative kronik seperti 

penyakit jantung dan pembuluh darah, 

salah satunya adalah gagal jantung 

kongestif yang saat ini masih tinggi 

prevalensinya dalam masyarakat 

umum dan berperan besar terhadap 

mortalitas dan morbilitas. Penyakit 

kardiovaskuler termasuk didalamnya 

gagal jantung kongestif merupakan 

salah satu jenis penyakit yang banyak 

diteliti dan dihubungkan dengan gaya 

hidup seseorang. Penyakit ini 

merupakan penyebab kematian nomor 

satu di dunia (WHO, 2014). 

Data dari WHO tahun 2016, 

menyebutkan bahwa 17,5 juta orang 

meninggal karena penyakit gagal 

jantung  pada tahun 2008, yang 

mewakili dari 31% kematian di dunia 

(WHO, 2016). Indonesia menduduki 

pringkat ke dua   di Asia Tenggara  

dengan jumlah 371 ribu jiwa (WHO, 

2014). Di Jawa Tengah penderita 

penyakit jantung sebanyak 9,82% 

(Profil Kesehatan Jateng, 2018).  

Gagal jantung dapat dinilai sebagai 

penyakit progresif yang dimulai 

setelah suatu kejadian seperti 

kerusakan otot jantung dengan 

kehilangan fungsi dari miosit jantung 

sebagai hasil akhirnya, atapun 

gngguan kemampuan miokard untuk 

menghantarkan tekanan kontraksi 

sehingga jantung tidak dapat 

berkontraksi secara normal. Kejadian 

tersebut dapat merupakan kejadian 

yang seketika (kasus infrak miokard), 

kejadian yang gradual (kasus 

peningkatan tekanan hemodinamis 

atau volume), maupun herediter (pada 

beberapa kasus kardiomiopati). 

Seacara umum tanda dan gejala pasien 

gagal jantung, pasien akan mengalami 

sesak nafas (dispnea) yang pada 

mulanya dirasakan saat melakukan 

aktivitas fisik, rasa lelah yang sangat, 

serta retensi cairan (paru maupun 

perifer). Konfigurasi jantung dan hepar 

akan membesar dengan tekanan vena 



yang meninggi, yang selanjutnya 

bermanifestasi pada terjadinya distensi 

vena jugularis (Irnizarifka, 2011). 

Gagal jantung kongestife sering 

menimbulkan sesak nafas yang 

disebabkan peningkatan tekanan 

kapiler paru relatif terhadap tekanan 

onkotik plasma menyebabkan cairan 

mengalir kedalam ruang interstisium 

paru (edema paru), edema intersium 

dapat merangsang resseptor 

jukstakapiler yang dapat selanjutnya 

dapat menimbulkan reflexs pernapsan 

dangkal dan cepat. Digantikannya 

udara diparu oleh darah atau cairan 

interstisium dapat menyebabkan 

penurunan kapsitas vital, fisiologi 

restriktif, dan terperangkapnya udara 

akibat penutupan saluran napas kecil. 

Kerja pernapasan meningkat karena 

pasien berupaya mengembangkan 

parunya yang kaku, yang dapat 

menyebabkan keleahan otot 

pernapasan dan sensasi 

dispnea.Perubahan distribusi ventilasi 

dan perfusi menyebabkan 

ketidaksesuaian ventilasi-perfusi 

relatif, yang menyebabkan pelebaran 

gardien O2 alveolus-arteri, 

hipoksemia, dan bertambahnya ruang 

mati.Edema dinding bronkus 

menyebabkan obstruksi saluran napas 

dan menimbulkan mengi (asma 

jantung) (William, 2010). 

Penanganan pada pasien gagal jantung 

dibagi menjadi dua yaitu terapi 

farmakologi dan 

nonfarmakologi.Terapi farmakologi 

seperti, pemberian terapi oksigen, 

terapi deuretik, dan terapi vasodilator 

sedangkan terapi nonfarmakologi yaitu 

seperti, edukasi, breathing exercise dan 

peningkatan kapasitas fungsional 

(Slmetzer, 2010). Menurut penelitian 

Terry & Weaver 2013 terapi oksigen 

dengan menggunakan nasa kanul 

mempengaruhi perubahan saturasi 

oksigen. Sehingga oksigen  bisa 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

metabolism tubuh. 

Terapi oksigen dengan  nasa kanul 

diberikan dari 2 liter / menit untuk 4 

liter / menit pada konsentrasi 24% -

44%. Kecepatan aliran lebih dari 6 

liter / menit jarang digunakan karena 

penyebab efeknya kering lendir dan 



juga karena jumlah oksigen yang 

diberikan relatif sedikit lebih besar 

(Rifky, 2018). Berdasarkan informasi 

rekam medis RSUD Karanganyar 2018 

yang mengidap penyakit CHF diRSUD 

Karanganyar pada tahun 2017 yaitu 27 

orang (Rekam Medis RSUD 

Karanganyar,2018). 

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah diskriptif 

dengan menggunakan metode 

pendekatan studi kasus. Studi kasus 

merupakan rancangan penelitian yang 

mencangkup pengkajian satu unit 

penelitian secara intensif (Nursalam, 

2009). Studi kasus ini dilakukan untuk 

mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pada pasien yang 

mengalami CHF dalam pemenuhuan 

kebutuhan oksigenasi. Subjek dalam 

studi kasus ini adalah satu orang 

pasien CHF dalam pemenuhuan 

kebutuhan oksigenasi. Tempat 

penelitian di ruang IGD RSUD 

Karanganyar pada tanggal 24 Februari 

2020. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengkajian pasien 

mengatakan sesak napas, pasien 

tampak lemah, gelisah, dan gamabran 

EKG : irama jantung ireguller. Hasil 

tanda-tanda vital pasien tekanan darah 

100/ 80 mmHg, nadi 70 X /menit, 

pernapasan 28 X /menit, SpO2 : 90 %, 

suhu 36OC. 

Seacara umum tanda dan gejala pasien 

gagal jantung, pasien akan mengalami 

sesak nafas (dispnea) yang pada 

mulanya dirasakan saat melakukan 

aktivitas fisik, rasa lelah yang sangat, 

serta retensi cairan (paru maupun 

perifer). Konfigurasi jantung dan hepar 

akan membesar dengan tekanan vena 

yang meninggi, yang selanjutnya  

bermanifestasi pada terjadinya distensi 

vena jugularis (Irnizarifka, 2011). 

Setelah pengkajian maka langkah 

selanjutnya adalah merumusakan 

diagnosa keperawatan. Berdasarkan 

data subyektif dan obyektif yang 

diperoleh pada pengkajian maka 

dirumuskan diagnosa keperawatan 



penurunan curah jantung bertujuan 

setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 1x6 jam 

diharapkan masalah dyspnea dapat 

berkurang dengan kriteria hasil : irama 

jantung regular atau teratur, lelah 

cukup menurun,  dispnea cukup 

menurun. Berdasarkan SDKI (2017). 

Intervensi yang disusun berdasarkan 

SIKI antara lain perawatan jantung 

seperti monitor tekanan darah, monitor 

saturasi oksigen,  posisikan pasien 

semi fowler, berikan oksigen untuk 

mempertahankan saturasi oksigen 

>94%, anjurkan beraktivitas fisik 

sesuai toleransi. Hal ini sesuai teori 

Hidayat (2018), menyatakan bahwa 

masalah diagnosa keperawatan yang 

muncul pada pasien dengan dyspnea 

yaitu penurunan curah jantung dapat 

diberikan intervensi seperti pemberia 

oksigen dan posisi semi fowler. 

Implementasi yang dilakukan  pada 

diagnosa penurunan curah jantung 

yaitu memonitor tekanan darah pasien, 

memonitor saturasi oksigen pada 

pasien, memposisikan pasien semi 

fowler atau posisi nyaman, 

memberikan terapi oksigen untuk 

mempertahankan saturasi oksigen 

>94%, dan menganjurkan pasien untuk 

beraktivitas fisik sesuai toleransi. 

Salah satu penyelesaian masalah 

dyspnea yang dapat dilakukan dengan 

pemberian oksigenasi yang adekuat 

yaitu  dengan memberi terapi oksigen 

menggunakan nasal kanul pada lajur 

alir 2 – 4 liter/ menit untuk 

meningkatkan volume oksigen dan 

mempertahankan oksigenasi (Hidayat, 

2018). 

Evaluasi yang dilakukan  pada 

diagnose penurunan curah jantung 

dengan memberikan terapi oksgien 

nasal kanul didapatkan hasil S: pasien 

mengatakan sesak nafas sudah 

berkurang, O: pasien tampak sesak 

nafas, TD: 100/90 mmHg, N: 75 

x/menit, Suhu: 36,50C, RR: 22x/menit, 

SpO2 96%,  terpasang oksigen nasal 

kanul 3 lpm, A: masalah belum 

teratasi, P: lanjutkan intervensi 

(Monitor tekanan darah, Monitor 

saturasi oksigen, berikan oksigen 

untuk mempertahankan saturasi 

oksigen >94%, pertahankan posisi, 



anjurkan beraktivitas fisik sesuai 

toleransi, kolaborasi pemeberian 

antiaritmia, jika perlu. 

Berdasarkan hasil evaluasi dapat 

diketahui bahwa setelah dilakukan 

tindakan pemberian terapi oksigen 

nasal kanul didapat hasil penurunan 

curah jantung  menunjukan saturasi 

oksigen meningkat dengan RR: 

22x/menit, SpO2  : 96%, N: 75 

x/menit. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Hidayat (2018) bahwa 

pemberian terapi oksigen nasal kanul 

efektif menurunkan dyspnea pada 

pasien dengan congestive heart failure 

(CHF) (Hidayat, 2018). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pengelolaan asuhan keperawatan pada 

pasien CHF dalam pemenuhan 

kebutuhan oksigenasi yang dilakukan 

tindakan keperawatan pemberian 

terapi oksigen nasal kanul didapatkan 

hasil terjadi penurunan frekuensi 

pernapasan dari 28x/menit menjadi 

22x/menit dan peningkatan saturasi 

oksigen 90% - 96%. Rekomendasi 

tindakan pemberian terapi oksigen 

nasal kanul dapat dalam efektif 

dilakukan pada pasien CHF dengan 

penurunan curah jantung. 
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