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Abstrak 

Congestive Heart Failure merupakan ketidakmampuan jantung dalam mempertahankan 

mekanisme kerja jantung guna memenuhi kebutuhan metabolik. Tanda khas gagal 

jantung adalah dispnea dan mudah lelah saat beraktivitas. Dispnea menjadi masalah 

utama gagal jantung akibat suplai darah dalam paru tidak lancar mengakibatkan 

penimbunan cairan di dalam paru. Tindakan keperawatan yang dapat diberikan adalah 

pemberian posisi semi fowler yang bertujuan membantu pengembangan paru secara 

maksimal. Metode studi kasus ini menggunakan wawancara, observasi dan pemeriksaan 

fisik pada pasien di ruang ICU RSUD Karanganyar. Tujuan studi kasus ini 

melaksanakan Asuhan Keperawatan Pada Pasien CHF Dalam Pemenuhan Kebutuhan 

Oksigenasi. Waktu pengambilan kasus dilakukan pada tanggal 17 Februari-29 Februari 

2020. Subyek studi kasus ini dewasa yang berjumlah 1 orang. Hasil yang diperoleh 

setelah tindakan posisi semi fowler selama 3 hari berturut-turut selama 15 menit 

menunjukkan perubahan SpO2 dari 92% menjadi 99% dan Respirasi Rate dari 

28x/menit menjadi 20x/menit sehingga dapat disimpulkan tindakan posisi semi fowler 

efektif diberikan pada pasien gagal jantung dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi.  
 
Kata kunci: chf, oksigenasi, posisi semi fowler 
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Abstract 

Congestive Heart Failure is the inability of the heart 

to maintain the heart's working mechanism to meet metabolic 

needs. Typical signs of heart failure are Dyspnea and 

fatigue. Dyspnea is a principal problem of heart failure 

due to inadequate blood supply in the lungs that results in 

fluid accumulation in the lungs. Semi-fowler position 

nursing actions can assist maximize lung development. This 

case study method uses interviews, observation, and 

physical examination of patients in the ICU room at RSUD 

Karanganyar. The purpose of this case study is to perform 

nursing care to CHF patients in meeting oxygenation needs. 

It was conducted on 17-29 February 2020. The subject was an 

adult patient. The results of the semi-fowler position 

action for three consecutive days for 15 minutes showed a 

change in SpO2 from 92% to 99% and a respiration rate from 

28 times/minute to 20 times/minute. It inferred that the 

semi-fowler position action is helpful in heart failure 

patients in fulfilling the oxygenation needs. 
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I. PENDAHULUAN  

Gagal jantung atau Congestive 

Heart Failure merupakan kegagalan 

jantung dalam memompa darah yang 

membawa oksigen dan nutrisi untuk 

memenuhi kebutuhan tubuh sehingga 

mengakibatkan metabolik tubuh terganggu 

(Kasron,2016). 

Gagal jantung secara umum dapat 

diakibatkan karena adanya disfungsi 

miokard misalnya kardiomiopati yaitu 

ketidak mampuan otot untuk memompa 

darah akibat inflamasi di miokarditis. 

Beban volume berlebihan akibat regangan 

ventrikel selama diastole. Adanya beban 

tekanan berlebihan untuk menurunkan 

curah jantung selama sistolik serta 

peningkatan metabolik tubuh akibat 

adanya penyakit anemia (Aspiani, 2015) 

Perkembangan pravelansi penyakit 

gagal jantung didunia semakin meningkat 

setiap tahunnya terutama pada negara 

berpenghasilan rendah dan menegah. 

Berdasarkan data dari (WHO) World 

Health Organisations risiko mortalitas 

akibat gagal jantung sekitar 17,9 juta 

orang dari 31 % angka kematian di dunia 

(WHO, 2017). Pravelensi di Indonesia 

penyakit jantung adalah 1,5% , tertinggi di 

daerah Kalimantan Utara 2,2% dan pada 

usia 75 tahun ketas sebanyak 4,7% di 

wilayah perkotaan sebanyak 1,6% dan 

lebih sering terjadi pada wanita dengan 

1.6% (Riskesdas, 2018). 

Pasien gagal jantung seringkali 

mengalami dyspnea saat beraktivitas 

maupun istirahat dengan kriteria khas 

nafas berat pendek dangkal dan sering 

merasa lelah akibat curah jantung yang 

berkurang (Muttaqin, 2009). Gagal 

jantung mengakibatkan suplai darah dalam 

paru-paru tidak lancar sehingga pertukaran 

oksigen dan karbondioksida terganggu 

karena penimbunan cairan dalam paru-

paru sehingga oksigen berkurang  

mengakibatkan dypsnea dan penurunan 

saturasi oksigen (Kasron, 2017). 

Terapi non farmakologis untuk 

meminimalisir kerja jantung dari dyspnea 

salah satunya adalah pemberian posisi 

semi fowler. Posisi semi fowler 

merupakan posisi 45
0
 pada bagian kepala 

daerah tempat tidur. Tujuan dari posisi 

semi fowler adalah membantu mengatasi 

kesulitas pernapasan dan kardiovaskular 

(Wongkar, 2015).  

Intervensi posisi semifowler akan 

diberikan selama 3 hari selama 15 menit 

dan dilakukan pada jam yang sama untuk 

mengetahui perbedaan saturasi oksigen 

dan respirasi rate sebelum dan sesudah 

diberikan posisi semifowler. 

Berdasarkan data dan informasi 

diatas, penulis tertarik mengambil kasus 

Gagal Jantung sebagai karya tulis ilmish 

dengan Judul “Asuhan Keperawatan Pada 

Pasien Congestive Heart Failure Dalam 

Pemenuhan Kebutuhan Oksigenasi di 

Ruang ICU RSUD Karanganyar”  

 

II. PELAKSANAAN  
 

a. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi pengambilan kasus ini 

berada di Ruang ICU RSUD 

Karanganyar dengan pengambilan 

kasus dimulai pada tanggal 17-29 

Februari 2020.  

b. Subyek penelitian 

Subyek studi kasus ini adalah 1 

pasien dengan diagnose medis 

Congestive Heart Failure (CHF) 

dan adanya masalah keperawatan 

yaitu kebutuhan oksigenasi.  
 
 
 
 

III. METODE  



Metode yang digunakan dalam 

studi kasus ini adalah menggunakan data 

dari hasil wawancara, observasi, 

pemeriksaan fisik dan studi dokumentasi 

untuk mengeksplorasi masalah asuhan 

keperawatan pada pasien yang mengalami 

gagal jantung dalam pemenuhan 

oksigenasi.  

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Hasil pengkajian didapatkan 

pasien atas nama Tn.A, berusia 75 tahun, 

berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam 

dan beralamat Karanganyar. Klien masuk 

IGD Karanganyar pada tanggal 24 

Februari 2020 dengan keluhan utama 

sesak napas memberat seperti tertimpa 

benda berat sejak 1 minggu yang lalu, 

sesak napas memberat saat melakukan 

aktivitas dan tubuh merasa lemas. Pasien 

masuk di Ruang ICU RSUD Karanganyar 

pada tanggal 27 Februari 2020  akibat 

kondisinya memburuk dibangsal.  

Pengkajian awal berfokus pada B6 

tepatnya pada pengkajian Breathing 

didapatkan Data Subjektif : klien 

mengatakan sesak napas memberat seperti 

tertimpa benda berat dan lemas,  Data 

Objektif : klien nampak lemah dan 

gelisah, pola napas tidak teratur, adanya 

pernapasan cuping hidung dan retraksi 

dinding dada, terdapat alat bantu 

pernapasan oksigen non rebreathing mask 

6 lpm, adanya suara napas tambahan, 

batuk tidak efektif dan sputum yang sulit 

keluar dan hasil RR : 28x/menit, SpO2 : 

92%, Hasil rontgen thoraks adanya efusi 

pleura.  

Pemaparan diagnosa dari hasil Data 

Subyektif dan Data Objektif adalah pola 

napas tidak efektif berhubungan dengan 

hambatan upaya napas akibat kelemahan 

otot (D.0005) sebagai focus diagnosa. 

Sesuai dengan diagnosa berdasarkan SDKI 

(2016) diagnosa pola napas tidak efektif 

berhubungan dengan hambatan upaya 

napas karena adanya tanda mayor 80% 

untuk memvalidasi diagnose tersebut yaitu 

dispnea, adanya penggunaan otot bantu 

pernapasan dan pola napas yang abnormal. 

Menyusun intervensi keperawatan 

pola napas tidak efektif sesuai dengan 

SIKI (2016) dengan tujuan setelah 

dilakukan tindakan selama 3x24 jam 

masalah pola napas dapat efektif dengan 

kriteria hasil pola napas membaik 

(SLKI,2016) yaitu dispnea dari skala 3 

(sedang) menjadi 4 (cukup menurun), 

penggunaan otot bantu napas dari skala 3 

(sedang) menjadi 4 (cukup menurun) dan 

frekuensi pernapasan dari skala 3 (sedang) 

menjadi 4 ( cukup membaik) dengan 

intervensi pengaturan posisi yaitu : 

monitor status oksigen sebelum dan 

sesudah mengubah posisi, atur posisi 

untuk mengurangi sesak napas (posisi semi 

fowler), tinggikan tempat tidur dibagian 

kepala, berikan bantal kecil diarea leher, 



hindarkan posisi yang dapat menimbulkan 

ketegangan pada luka, informasikan 

kepada pasien atau keluarga saat dilakukan 

perubahan posisi dan kolaborasi 

premedikasi sebelum mengubah posisi.  

Implementasi keperawatan 

dilakukan selama 3 hari berturut-turut 

sesuai dengan intervensi yang telah 

ditetapkan. Pemberian posisi semi fowler 

diberikan pada jam yang sama yaitu pukul 

08.00 WIB dan dipertahankan selama 15 

menit untuk mengetahui perbedaan RR 

dan SpO2 sebelum dan sesudah dilakukan 

perubahan posisi. Posisi semi fowler 

merupakan posisi 45
0
 pada bagian kepala 

daerah tempat tidur. Tujuan dari posisi 

semi fowler adalah membantu mengatasi 

kesulitas pernapasan dan kardiovaskular 

(Wongkar, 2015).  

Posisi semi fowler memungkinkan 

pengembangan rongga paru secara 

maksimal sehingga asupan oksigen dan 

respirasi kembali normal (Khasanah, 

2019). Pada penderita cardiovaskuler 

posisi semi fowler posisi semi fowler 

mengakibatkan saturasi oksigen meningkat 

(Samane Najafi, dkk 2018). Pengukuran 

saturasi oksigen dapat dilakukan 

menggunakan pulse oxymetry probe finger 

selama 1 menit penuh dan dilakukan 

pengukuran respirasi rate secara manual 

selama 1 menit penuh.  

Hasil pre dan post posisi 

semi fowler 

Tabel 4.1 
 

Hari/Tang

gal/Jam 

SpO2 RR 

Pre Post Pre post 

Hari I 

Kamis/27 

Februari 

2020/ 

08.15 WIB 

92% 95% 28
x/

me

nit 

26x/m
enit 

Hari II 

Jumat/28 

Februari 

2020/ 

08.15 WIB 

96% 98% 26

x/

me

nit 

24x/m

enit 

Hari III 

Sabtu/29 

Februari 

2020/ 

08.15 WIB 

98% 99% 22

x/

me

nit 

20x/m

enit 

 

Setelah diberikan posisi semi 

fowler selama 3 hari pasien mengalami 

peningkatan SpO2 dari 92% menjadi 99% 

dan respirasi rate dari 28x/menit menjadi 

20x/menit hal ini membuktikan bahwa 

posisi semi fowler dapat memaksimalkan 

pengembangan rongga paru sehingga 

saturasi oksigen dan respirasi rate 

membaik.  

 

Hasil evaluasi keperawatan dapat 

dilihat setelah dilakukan pemberian 

tindakan posisi semi fowler selama 15 

menit dan selama 3 hari berturut-turut 

diperoleh adanya kenaikan RR dan SpO2 

setelah diberikan posisi semi fowler hal ini 

sejalan dengan penelitian dari (Samane 

Najafi, dkk 2018) bahwa posisi semi 



fowler dapat meningkatkan nilai saturasi 

oksigen dan penelitian dari (Khasanah, 

2019) posisi semi fowler dapat 

memperbaiki respirasi rate dikarenakan 

posisi rongga paru yang dapat 

mengembang secara maksimal. 

Berdasarkan hasil studi kasus di ruang 

ICU RSUD Karanganyar setelah diberikan 

posisi semi fowler selama 3 hari frekuensi 

napas klien mengalami peningkatan, hal 

ini dapat dilihat dari table 4.1 bahwa 

adanya peningkatan RR dan SpO2 setelah 

diberikan posisi semifowler.  

.  

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

 

Pemberian posisi semi fowler 

pada pasien gagal jantung efektif 

dapat membantu dalam mengatasi 

masalah keperawatan pola napas 

tidak efektif bagi klien.  

2. Saran 

Studi kasus ini dapat diajukan ke 

berbagai :  

a. Bagi Institusi Pendidikan  

Diharapkan dengan adanya studi 

kasus ini, dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran bagi 

mahasiswa di kampus Universitas 

Kusuma Husada Surakarta Prodi D-

III Keperawatan khususnya pada 

keperawatan kritis pada klien gagal 

jantung. 

 

b. Bagi Rumah sakit 

Diharapkan rumah sakit dapat 

memberikan penangan pada pasien 

gagal jantung dengan menerapkan 

posisi semi fowler untuk mengatasi 

masalah pola napas tidak efektif.  

c. Bagi klien dan keluarga 

Diharapkan bagi klien dan keluarga 

dapat menerapkan posisi semi 

fowler secara mandiri saat 

merasakan sesak napas. 
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