
Program Studi Keperawatan Program Diploma Tiga 

Fakultas Ilmu Kesehatan  

Universitas Kusuma Husada Surakarta 

2021 

 

ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN CONGESTIVE HEART 
FAILURE DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN 

OKSIGENASI 

 

Dinda Adelia Astuti¹, Ika Subekti Wulandari² 

¹Mahasiswa Program Studi Keperawatan Program Diploma Tiga Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Kusuma Husada Surakarta 

Astutidinda67@gmail.com 

²Dosen Program Studi Keperawatan Program Diploma Tiga Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Kusuma Husada Surakarta 

 

ABSTRAK 

Congestive Heart Failure merupakan suatu keadaan dimana jantung tidak 

mampu memompa darah untuk mencukupi kebutuhan jaringan melakukan 

metabolisme dan menyebabkan timbulnya kongestif. Tujuan studi kasus ini adalah 

untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien CHF dalam 

pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan 

menggunakan metode studi kasus. Subjek dalam studi  kasus adalah satu orang 

pasien dengan CHF dengan sesak nafas di IGD RSUD Ungaran. Hasil studi kasus 

menunjukan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien CHF dalam 

pemenuhan kebutuhan oksigenasi diberikan tindakan keperawatan latihan 

pernafasan diafragma dengan waktu 10 menit dengan periode istirahat 2 menit 

didapatkan hasil terjadi penurunan frekuensi pernafasan dari 26 x/menit menjadi 24 

x/menit. Hal ini menunjukan bahwa pemberian latihan pernafasan diafragma efektif 

dilakukan pada pasien CHF dapat menurunkan sesak nafas. 
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PENDAHULUAN 

Congestive heart failure (CHF) 

adalah adalah suatu keadaan dimana 

jantung tidak mampu memompa 

darah untuk mencukupi kebutuhan 

jaringan melakukan metabolisme dan 

menyebabkan timbulnya kongestif 

(Smeltzer & Bare, 2014). Congestive 

heart failure (CHF) merupakan suatu 

kondisi patologis ketika jantung tidak 

dapat memompakan darah yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan 

metabolic tubuh (Black & Hawks, 

2014) 

Gagal jantung merupakan salah 

satu penyebab morbiditas dan 

mortalitas. WHO melaporkan tercatat 

sekitar 17,5 juta orang di dunia 

meninggal setiap tahun karena 

penyakit kardiovaskular, dan lebih 

dari 75 % kematian tersebut terjadi di 

negara – negara berpenghasilan 

rendah dan menengah (WHO, 2016). 

Penderita gagal jantung sebesar 30 

juta di dunia, dimana 60 % nya berada 

di Asia (Dewan dkk, 2019). Hasil 

riset kesehatan dasar (Riskesdas) 

pada tahun 2018 menunjukan bahwa 

penderita gagal jantung di indonesia 

sebanyak 1,5 % dan di jawa tengah 2 

%. Jawa tengah menduduki peringkat 

ketiga jumlah penderita gagal jantung 

terbanyak di Indonesia. Prevalensi 

gagal jantung tertinggi pada usia 65 – 

74 tahun (0,5 %) dengan angka 

kematian 45 % - 50 % (Aune dkk, 

2019). 

Pasien dengan gagal jantung 

biasanya terjadi tanda dan gejala 

sesak  nafas yang spesifik pada saat 

istirahat atau saat beraktivitas dan 

atau rasa lemah, tidak bertenaga, 

retensi air seperti kongestif paru, 

edema tungkai, terjadi abnormalitas 

dari struktur dan fungsi jantung 



(Setiani, 2014). Tanda dan gejala 

yang muncul pada pada pasien CHF 

antara lain dyspnea, fatique, dan 

gelisah. Dyspnea merupakan gejala 

yang paling sering dirasakan oleh 

penderita CHF mengakibatkan 

kegagalan fungsi pulmonal sehingga 

terjadi penimbunan cairan di alveoli. 

Hal ini menyebabkan jantung tidak 

dapat berfungsi dengan maksimal 

dalam memompa darah. Komplikasi 

yang ditimbulkan akibat gagal 

jantung yaitu syok kardiogenik, 

episode tromboemboli, efusi dan 

tamponade pericardium, toksisitas 

digitalis akibat pemakaian obat – 

obatan digitalis (Kasron, 2012). 

Penatalaksanaan pada CHF 

dibagi menjadi 2 yaitu terapi 

farmakologi dan nonfarmakologi, 

terapi farmakologi seperti pemberian 

glikosida jantung, terapi diuretic dan 

terapi vasodilator sedangkan terapi 

non farmakologi yang dapat 

dilakukan yaitu edukasi, breathing 

exercise dan peningkatan kapasitas 

fungsional (Smeltzer, 2010). Latihan 

pernafasan merupakan alternatif 

untuk memperoleh kesehatan yang 

diharapkan bisa mengefektifkan 

semua organ dalam tubuh secara 

optimal dengan olah nafas dan olah 

fisik secara teratur, sehingga hasil 

metabolisme tubuh dan energy 

penggerak untuk melakukan aktivitas 

menjadi lebih besar dan berguna 

(Pambudi, 2020). Latihan pernafasan 

juga akan meningkatkan relaksasi 

otot, menghilangkan kecemasan, 

menyingkirkan pola aktivitas otot – 

otot pernafasan yang tidak berguna 

dan tidak terkoordinasi melambatkan 

frekuensi pernafasan mengurangi 

kerja pernafasan. Pernafasan yang 

lambat, rileks dan berirama 

membantu dalam mengontrol klien 



saat mengalami dyspnea (Westerdahl, 

2014 : Muttaqin, 2012). 

Pernafasan diafragma merupakan 

relaksasi yang dilakukan dengan 

pelan,sadar,dan dalam. Teknik 

pernafasan diafragma adalah suatu 

teknik pernafasan yang melakukan 

nafas dalam, nafas lambat (menahan 

inspirasi secara maksimal) dan 

menghembuskan nafas secara 

perlahan dengan frekuensi nafas 3 – 6 

x / menit (Hance, 2017). Pernafasan 

diafragma yaitu pola nafas yang 

diatur secara sadar untuk 

meningkatkan infasi alveolar, juga 

meningkatkan sinkronasasi otot – otot 

pernafasan agar bernafas efektif 

(Muttaqin, 2008). Teknik relaksasi 

pernafasan dapat memelihara 

pertukaran gas, mencegah antelektasi 

paru, meningkatkan efisiensi batuk, 

mengurangi setres fisik dan 

emosional. Teknik nafas diafragma 

yang dalam dan lambat, mampu 

meningkatkan resistensi saluran nafas 

selama inspirasi dan ekspirasi serta 

mengendalikan aliran udara 

(Resmianiasih, 2014). Berdasarkan 

latar belakang tersebut maka penulis 

tertarik untuk menyusun karya tulis 

ilmiah melalui latihan pernafasan 

diafragma untuk menurunkan 

frekuensi pernafasan pada pasien 

congestive heart failure. 

METODE 

Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan pendekatan quasy 

eksperimen. Quasy eksperimen 

adalah penelitian yang menguji coba 

suatu intervensi pada sekelompok 

subjek dalam kelompok 

perbandingan namun tidak dilakukan 

randomisasi untuk memasukkan 

subjek dalam kelompok perlakuan 

atau control. Dalam penelitian ini 



menggunakan eksperimen pre dan 

post testwithout control yang 

melakukan intervensi pada satu 

kelompok tanpa perbandingan. 

Penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh latihan 

pernafasan diafragma terhadap status 

pernafasan pada pasien congestive 

heart failure. 

HASIL 

Respondem dalam studi kasus 

ini adalah Tn. A usia 59 tahun yang 

terkena congestive heart failure di 

Intalasi Gawat Darurat RSUD 

Ungaran. Berdasarkan hasil observasi 

latihan pernafasan diafragma selama 

10 menit dengan periode istirahat 2 

menit didapatkan hasil intervensi 

frekuensi pernafasan pasien 

mengalami penurunan, hal ini 

menunjukkan bahwa latihan 

pernafasan diafragma efektif terhadap 

menurunnya frekuensi pernafasan 

yang di alami oleh pasien selama 

hospitalisasi. 

PEMBAHASAN 

Hasil studi kasus ini 

menunjukkan setelah dilakukan 

tindakan latihan pernafasan 

diafragma selama 10 menit dengan 

periode istirahat 2 menit didapatkan 

hasil pasien lebih nyaman. 

Penelitian yang dilakukan 

Setiani (2014) yang menyatakan 

bahwa terdapat beberapa kondisi 

yang dapat mempengaruhi kondisi 

status pernafasan pada pasien 

congestive heart failure yaitu sesak 

nafas yang spesifik pada saat istirahat 

atau saat beraktivitas dan rasa lemah, 

tidak bertenaga, retensi air seperti 

kongestive paru, edema tungkai, 

terjadi abnormalitas dari struktur dan 

fungsi jantung. Dyspnea merupakan 

gejala yang sering dirasakan oleh 

penderita CHF mengakibatkan 



kegagalan fungsi pulmonal sehingga 

terjadi penimbunan cairan di alveoli. 

Hal ini menyebabkan jantung tidak 

dapat berfungsi dengan maksimal 

dalam memompa darah 

Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa atihan pernafasan 

diafragma dapat mengatasi masalah 

yang di alami pasien seperti dyspnea, 

fatique, gelisah, edema tungkai. 

Hal ini sejalan dengan konsep 

teori Resmianiasih (2014) 

menyatakan bahwa latihan 

pernafasan diafragma dapat 

memelihara pertukaran gas, 

mencegah anteleksi paru, 

meningkatkan efisiensi batuk, 

mengurangi setres fisik dan 

emosional. Teknik nafas diafragma 

yang dalam dan lambat, mampu 

meningkatkan resistensi saluran 

napas selama inspirasi dan ekspirasi 

serta mengendalikan aliran udara. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Hasil studi kasus ini menunjukkan 

bahwa latihan pernafasan diafragma 

pada pasien congestive heart failure 

efektif. Keefektifan ini ditunjukan 

dengan adanya penurunan frekuensi 

pernafasan yang di alami pasien 

congestive heart failure dengan RR 

26x/menit menjadi 24x/menit. 

Saran 

Diharapkan sebelum dilakukan 

tindakan latihan pernafasan 

diafragma untuk menurunkan 

frekuensi pernafasan pasien 

congestive heart failure, sebaiknya 

memonitor status pernafasan pada 

pasien untuk menghindari keluhan 

lain selama dilakukan tindakan dan 

agar pasien dalam keadaan nyaman 

saat melakukan latihan pernafasan 

diafragma. 
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