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Abstrak  

Infark Miokard Akut (IMA) adalah suatu keadaan nekrosis otot jantung atau 

ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai oksigen yang terjadi secara mendadak. 

Penyakit infark miokard akut merupakan penyebab kematian utama di dunia. Terhitung 

sebanyak 7.200.000 (12,2%) kematian terjadi akibat penyakit ini di seluruh dunia. Tujuan dari 

laporan ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan gawat darurat pada pasien 

dengan diagnosa medis infark miokard akut. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan 

menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini menggunakan satu 

pasien dengan infark

miokard akut. Hasil penelitian tindakan keperawatan untuk mengurangi skala kelelahan yang 

dilakukan dengan pijat punggung dapat mengatasi keluhan yang dirasakan pasien. Asuhan 

keperawatan sebaiknya diberikan dengan maksimal agar dapat menyelesaikan masalah 

keperawatan gawat darurat pada pasien secara komprehensif.  
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Abstract 

Acute myocardial infarction (AMI) is a condition of cardiac muscle necrosis or a 

sudden imbalance between oxygen demand and supply. Acute myocardial infarction is the 

leading cause of death in the world. 7,200,000 (12.2%) deaths occurred from this disease 

worldwide. The purpose of this report was to determine the description of emergency nursing 

care in medical patients with acute myocardial infarction. This type of research was descriptive 

with a case study approach. The subject was one patient with Acute Myocardial Infarction 

(AMI). The result of nursing action research to reduce fatigue scale with back massage can 

overcome patient complaints. Nursing care should be provided maximally to handle the 

patient's emergency of nursing problems comprehensively. Back massage was implemented in 

the morning once a day for 15 minutes. 
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PENDAHULUAN  

Infark Miokard Akut (IMA) 

merupakan suatu keadaan nekrosis otot 

jantung atau ketidakseimbangan antara 

suplai dan kebutuhan oksigen yang terjadi 

secara mendadak. Infark Miokard Akut 

merupakan peringkat pertama kematian di 

dunia. Di indonesia sendiri, pada th 2002 

penyakit infark miokard akut merupakan 

penyebab kematian pertama dengan angka 

mortalitas 220.000 (14%) (WHO, 2008).  

Keadaan pasien dengan Infark 

miokard akut yang berada dalam kondisi 

gawat darurat, peran perawat sangatlah 

penting. Perawat Intalasi Gawat Darurat 

dituntut untuk selalu menjalankan perannya 

diberbagai situasi dan kondisi yang 

meliputi tindakan penyelamatan pasien 

secara professional khususnya penanganan 

pada pasien dengan gawat darurat.  

Infark Miokard akut merupakan 

penyakit yang berbahaya jika tidak 

tertangani dengan cepat. Hal tersebut dapat 

kita minimalisir jika kita mengetahui apa 

saja tanda dan gejala infark miokard akut 

(TRIAGE AMI). Triage ami terdiri dari 

nyeri dada yang terjadi secara mendadak 

dan terus menerus tidak mereda, nyeri 

biasanya menjala ke lengan kiri dan disertai 

sesak napas.   

Berdasarkan latar belakang tersebut 

maka penulis tertarik mengambil kasus 

dengan judul: “Asuhan Keperawatan Pada 

Pasien Infark Miokard Akut (IMA) dalam 

pemenuhan kebutuhan aktivitas dan 

istirahat: intoleransi aktivitas” 

 

METODE  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

dengan menggunakan metode pendekatan 

studi kasus. Pada studi kasus ini, subjek 

penelitian yang diteliti sebanyak 1 subjek 

dengan kriteria pasien dengan diagnosa 

medis Infark Miokard Akut dan mengalami 

masalah kelelahan.  

Tempat pengambilan studi kasus ini 

dilakukan di RSUD Ungaran dengan waktu 

pengambilan kasus dimulai pada tanggal  

Februari sampai 25 Februari 2020. 

Metode untuk pengumpulan data 

pada studi kasus ini dengan menggunakan 

wawacara, obeservasi, dan studi kasus yang 

ada di RSUD Ungaran. 

 

HASIL  

Pengkajian 

Pengkajian primer: Airway (jalan 

napas); tidak ada sumbatan jalan napas, 

Breathing(pernapasan); pasien sesak napas, 

terpasang O2 3 liter per menit/ nasal kanul, 

frekuensi pernapasan 28x/menit, bunyi 

napas wheezing Circulation; nadi 

108x/menit, irama teratur, denyut nadi tidak 

kuat, tekanan darah 140/100 MmHg, 

ekstremitas hangat, ada nyeri dada, 

Capillary Refill Time<3 detik, parenteral: 

terpasang Infus  Natrium Clorida 0,9%  

500cc/ 8  jam 15 tetes per menit, Disability: 

tingat kesadaran apatis Glasgow Coma 

Scale: E4M4V5, pupil isokor. Total 

Glasgow Coma Scale adalah 13.  

Diagnosa Keperawatan  

Diagnosis keperawatan ditegakan 

berdasarkan data-data yang dikaji dimulai 

dengan menetapkan masalah, penyebab dan 

data pendukung. Masalah keperawatan 

yang ditemukan pada Ny. S adalah 

Intoleransi Aktivitas berhubungan dengan 

ketidakseimbangan antara suplai dan 

kebutuhan oksigen. 

Intervensi Keperawatan  

Intervensi yang dilakukan pada 

diagnosa intoleransi aktivitas berhubungan 

dengan ketidakseimbangan antara suplai 

dan kebutuhan oksigen yaitu monitor 

kelelahan fisik dan emosional, berikan 

teknik nonfarmakologi untuk mengurangi 

kelelahan dengan pijat punggung, anjurkan 

tirah baring, serta kolaborasi dengan ahli 

gizi untuk meningkatkan asupan makanan.  

 

 



 

Implementasi Keperawatan 

Implementasi pada diagnosa 

intoleransi aktivitas dilakukan pada hari 

jumat, 21 Februari 2020 adalah memonitor 

kelelahan emosional dan fisik, memberikan 

teknik nonfarmakologi untuk mengurangi 

kelelahan seperti pijat punggung, 

menganjurkan tirah baring, dan 

mengkolaborasikan dengan ahli gizi cara 

untuk meningkatkan asupan makanan. 

Sebelum implementasi tersebut dilakukan 

pasien diukur TTV dan didapatkan hasil 

observasi TTV dengan TD: 140/100, N: 

108x/menit, RR: 28x/menit. Pasien 

mengatakan mengatakan bersedia 

dilakukan semua implementasi tersebut 

terutama pijat punggung. 

Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi keperawatan pada tanggal 

21 Februari 2020 untuk diagnosa 

intoleransi aktivitas berhubungan dengan 

ketidakseimbangan antara suplai dan 

kebutuhan oksigen, Subjektif: pasien 

mengatakan sesak napas berkurang, 

kelelahan sedikit menurun, sudah tidak 

deg-degan yang, Objektif: pasien tampak 

lebih rileks, frekuensi nadi normal, saturasi 

oksigen meningkat, serta penurunan 

dispnea. SPO2 96%, Nadi 88x/menit, RR 

24x/menit, Assesment: Masalah belum 

teratasi, Planing: anjurkan tirah baring dan 

kolaborasikan dengan ahli gizi cara 

meningkatkan asupan makanan.  

 

PEMBAHASAN 

Pengkajian  

Hasil penelitian terhadap masalah 

intoleransi aktivitas pada asuhan 

keperawatan Ny. S dengan infark miokard 

akut didapatkan keluhan seperti sesak 

napas, kelelahan, dan tubuhnya terasa 

lemah. Data obyektif menunjukkan RR 

28x/menit, SPO2 92%, N 108x/menit, serta 

pasien tampak lelah. Saat tubuh mengalami 

kelelahan maka tubuh akan bernapas lebih 

cepat dan lebih dalam untuk memasok 

oksigen lebih banyak. Kondisi ini akan 

berpengaruh terhadap beban kerja jantung 

yang semakin berat. Kondisi ini bisa 

menyebabkan terjadinya kram otot dan 

kram jantung yang membuat seseorang 

terkena serangan jantung. 

Diagnosa Keperawatan  

Berdasarkan data pengkajian yang 

telah didapatkan maka penulis mengambil 

diagnosa intoleransi aktivitas berhubungan 

dengan ketidakseimbangan antara suplai 

dan kebutuhan oksigen. Penulis memilih 

diagnosa tersebut karena adanya kesesuaian 

antara penyebab dengan apa yang 

dikeluhkan pasien seperti sesak napas, 

kelelahan serta tirah baring.  

Intervensi Keperawatan 

Intervensi yang diterapkan tidak 

terdapat kesenjangan antara teori dan kasus 

karena intervensi yang di ambil juga sesuai 

dengan teori dari SDKI, SIKI. Saya 

mengambil intervensi seperti monitor 

kelelahan emosional dan fisik, anjurkan 

tirah baring, berikan teknik 

nonfarmakologi untuk mengurangi 

kelelahan seperti pijat punggung, dan 

kolaborasi dengan ahli gizi cara 

meningkatkan asupan makanan. 

 

Implementasi Keperawatan  

Berdasarkan teori dan hasil 

implementasi pada kasus nyata didapatkan 

tidak adanya kesenjagan antara teori dan 

kasus dimana semua implementasi 

dilakukan berdasarkan aktifitas-aktifitas 

yang berada pada intervensi keperawatan. 

 

Evaluasi Keperawatan 

Berdasarkan teori dan hasil evaluasi 

keperawatan pada kasus nyata didapatkan 

tidak adanya kesenjangan antara teori dan 

kasus, ini dikarenakan perubahan keadaan 

pasien setelah dilakukan tindakan 

keperawatan masih dalam keadaan belum 

optimal, sehingga pencapaian tujuan dan 

kriteria hasil dari diagnosis keperawatan 

tersebut belum tercapai. 



KESIMPULAN  

Pengkajian yang didapatkan pasien 

Pada kasus nyata adalah pasien merasa 

lelah, sesak napas bertambah ketika 

beraktivitas, tubuh terasa lemas.  

Diagnosa keperawatan yang 

muncul pada kasus yaitu: intoleransi 

aktivitas berhubungan dengan 

ketidakseimbangan antara suplai dan 

kebutuhan oksigen. 

Intervensi keperawatan pada 

diagnosa keperawatan yang diambil adalah 

monitor kelelahan fisik dan emosional, 

anjurkan tirah baring, berikan teknik 

nonfarmakologi untuk mengurangi 

kelelahan seperti pijat punggung, 

kolaborasi dengan ahli gizi cara 

peningkatan asupana makanan.  

Implementasi yang diberikan yaitu 

terapi pijat punggung yang bertujuan untuk 

mengurangi kelelahan pasien yang 

berkaitan dengan intoleransi aktivitas. 

Evaluasi keperawatan yang 

dilakukan pada pasien Ny. S menunjukan  

masalah keperawatan belum teratasi, hal ini 

disebabkan perlu perawatan lebih lanjut dan 

rawat inap sampai pemulihan normal. 

 SARAN  

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan dengan adanya studi 

kasus ini, dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran bagi 

mahasiswa/i di kampus Universitas 

Kusuma Husada Surakarta Prodi D-

III Keperawatan khususnya pada 

keperawatan gawat darurat terutama 

pada pembelajaran tentang asuhan 

keperawatan gawat darurat. 

 

 

2. Bagi Rumah sakit 

Diharapkan rumah sakit dapat 

memberikan penangan gawat 

darurat yang lebih cepat dan tepat 

kepada pasien-pasien yang 

mengalami kegawat daruratan. 

3. Bagi Perawat 

Diharapkan bagi perawat-

perawat yang berada di Instalasi 

Gawat Darurat yang melakukan 

tindakan keperawatan darurat bisa 

lebih memperhatikan dan 

menekankan perawatan secara tepat 

dan cepat. 

DAFTAR PUSTAKA  

Bambang dkk. 2017. Pengaruh Pijat Punggung 
terhadap Skor Kelelahan Pasien Gagal Jantung. 

Jurnal Keperawatan. Vol 5 No 1 April 2017 

 
Kasron. 2016. Buku Ajar Keperawatan Sistem 

Kardiovaskuler. Jakarta : Trans Info Media 

 
Tim Pokja SDKI DPP PPNI. 2017. Standar 

Diagnosis Keperawatan Indonesia. Jakarta: 

DPP PPNI 

 

 


