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Abstrak

Congestive Heart Failure (CHF) adalah suatu keadaan dimana fungsi jantung mengalami
penurunan dan  tidak  bisa  memompa jantung dengan semestinya yang mengakibatkan
tidak terpenuhinya supalai darah untuk memetabolisme jaringan tubuh. Salah satu gejala
yang timbul dari Congestive Heart Failure (CHF)  adalah dyspnea atau sesak napas yang
mengakibatkan  pola  napas  pada  pasien  menjadi  tidak  efektif.  Salah  satu  intervensi
keperawatan yang digunakan untuk menurunkan sesak napas adalah posisi  semi fowler.
Posisi  semi  fowler merupakan  suatu  bentuk  asuhan  keperawatan  yaitu  menempatkan
pasien pada posisi  tidur 30-45o.  Tujuan dari  studi  kasus ini  adalah untuk mengetahui
gambaran  asuhan  keperawatan  pada  pasien  Congestive  Heart  Failure (CHF)  dengan
pemenuhan  kebutuhan  oksigenasi.  Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan
menggunakan  pendekatan  studi  kasus.  Subjek  dalam penelitian  ini  adalah  satu  orang
dengan Congestive Heart Failure (CHF) dengan pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Hasil
studi kasus menunjukan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien Congestive
Heart  Failure (CHF)  dengan kebutuhan oksigenasi  dengan masalah  pola  napas  tidak
efektif  yang  dilakukan  tindakan  keperawatan  posisi  semi  fowler selama  30  menit
didapatkan  hasil  terjadi  penurunan  frekuensi  pernapasan  dari  28x/menit  menjadi
24x/menit.  Rekomendasi  tindakan  posisi  semi  fowler pada  pasien  Congestive  Heart
Failure (CHF) untuk menurunkan frekuensi pernapasan.

Kata kunci: Oksigenasi, Posisi Semi Fowler, Congestive Heart Failure (CHF).
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Abstract

Congestive  Heart  Failure  (CHF)  is  a  condition  in  which  the  function  of  the  heart
decreases  and cannot  pump the  heart  properly  which  results  in  the  unfulfilled  blood
supply to metabolize body tissues. One of the symptoms that arise from Congestive Heart
Failure  (CHF) is  dyspnea or  shortness  of  breath which causes  the  patient's  breathing
pattern to become ineffective. One of the nursing interventions used to reduce shortness
of breath is the semi-Fowler's position. Semi-Fowler's position is a form of nursing care
that is placing the patient in a 30-45o sleeping position. The purpose of this case study is
to know the description of nursing in patients with Congestive Heart Failure (CHF) with
the fulfillment of oxygenation needs. This type of research is descriptive using a case
study approach. The subject in this study was one person with Congestive Heart Failure
(CHF) with the fulfillment of oxygenation needs. The results of the case study showed
that  the  management  of  nursing  in  Congestive  Heart  Failure  (CHF)  patients  with
oxygenation  needs  with  ineffective  breathing  pattern  problems  performed  by  nursing
actions in the semi-Fowler position for 30 minutes resulted in a decrease in respiratory
frequency from 28x/minute to 24x/minute. Recommendations for semi-Fowler's position
in Congestive Heart Failure (CHF) patients to reduce respiratory rate.

Key words:Oxygenation, Semi Fowler's Position,CongestiveHeartFailure(CHF).



PENDAHULUAN

Congestive Heart Failure (CHF)

adalah  keadaan  dimana  jantung  tidak

mampu  lagi  memompakan  darah

secukupnya dalam memenuhi kebutuhan

sirkulasi  badan  untuk  keperluan

metabolisme  jaringan  tubuh  pada

keadaan  tertentu,  sedangkan  tekanan

pengisian ke dalam jantung masih cukup

tinggi  (Hudak  &  Gallo,  2011  dalam

Oktavianus  &  Febriana,  2014).

Congestive Heart Failure  (CHF) adalah

suatu  keadaan mana  terjadi  bendungan

sirkulasi  akibat  gagal  jantung  dan

mekanisme  kompensatoriknya.

Congestive  Heart  Failure  (CHF)  perlu

dibedakan dengan istilah gagal sirkulasi

yang menunjukan ketidakmampuan dari

sistem kardiovaskuler untuk melakukan

perfusi  jaringan  dengan  memadai

(Irwan, 2016). 

Congestive Heart Failure (CHF)

merupakan  satu-satunya  penyakit

kardiovaskuler  yang  terus  meningkat

insiden dan prevalensinya.  Berdasarkan

data  dari  AME Medical  Journal,  2020

penyakit  gagal  jantung adalah penyakit

mematikan no 1 di dunia dengan jumlah

kasus  64,34  juta  orang,  terhitung  9,91

juta  orang  meninggal  pertahun  karena

penyakit  gagal  jantung.  Menurut  data

dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2018

dilaporkan bahwa ada sekitar 1.017.290

orang yang mengalami gagal jantung di

Indonesia  dan  untuk  penderita  gagal

jantung  terbanyak  di  Indonesia  ada  di

provinsi  Jawa  Barat  dengan  jumlah

186.809 orang. Untuk urutan yang kedua

ada  pada  provinsi  Jawa  Timur  yaitu

dengan  jumlah  151.878  orang.

Sedangkan  untuk  penderita  gagal

jantung  di  Jawa  Tengah  sendiri  tahun

2018 terdapat  91.161 orang menempati

posisi  ke-3  prevelensi  penderita  gagal

jantung  terbanyak  di  Indonesia

(Kementrian Kesehatan, 2018).

Gagal  jantung  menimbulkan

berbagai masalah klinis yaitu  ortopnue,

paroxymal  nocturnal  dyspnea  (PND),

dyspnsone  on  effort  (DOE),  jantung

berdebar-derbar, cepat letih, dan batuk-

batuk  (Oktavianus  &  Febriana,  2014).

masalah  umum  yang  sering  dirasakan

pada  penderita  gagal  jantung  adalah

paroxymal nocturnal dyspnea atau sesak

nafas  pada  malam  hari  (Rehata,

et,al.2019).  Gagal  jantung  adalah

sindrome  klinis  yang  ditandai  dengan

sesak nafas dan fisik (saat istirahat atau

aktivitas) yang disebabkan oleh kelainan

struktur atau fungsi jantung (Muzaki &

Yuli, 2020).

Sesak  nafas  pada  penderita

gagal  jantung dapat  di  kurangi  dengan

mengambil posisi tidur semi fowler atau

posisi  tidur  45o.   Posisi  semi  fowler

menurut  Chanif  & Dewi (2019) adalah

pemberian  posisi  dengan  meninggikan



posisi  tidur  45o.  Pada  saat  posisi  semi

fowler akan  menarik  diafragma  ke

bawah  sehingga  dapat  memaksimalkan

ekspansi  paru  dan  dapat  menurunkan

konsumsi  oksigen.  Otot  diafragma saat

dilakukan posisi  semi fowler akan dapat

memungkinkan  otot  berkontraksi

sehingga  volume  rongga  toraks

membesar  dan  akan  membuat  tekanan

pada  rongga  dada  mengembang  dan

memaksa paru-paru juga mengembang.

Berdasarkan  latar  belakang

tersebut,  panulis  tertarik  untuk

melakukan  pengelolaan  kasus

keperawatan dalam bentuk Karya Tulis

Ilmiah  dengan  Judul  “Asuhan

Keperawatan  Pada  Pasien  Congestive

Heart Failure (CHF) dengan Kebutuhan

Oksigenasi”.

METODE PENELITIAN

Jenis  penelitian  ini

menggunakan metode deskriptif dengan

desain studi kasus. Studi kasus ini untuk

mengeksplorasi  masalah  asuhan

keperawatan  pada  pasien  Congestive

Heart Failure (CHF) dengan kebutuhan

oksigenasi. Data dikumpulkan dari hasil

observasi,  pemeriksaan  fisik  dan  studi

dokumen.

Subjek  yang  digunakan  adalah

satu  orang   pasien  Congestive  Heart

Failure (CHF).  Tempat  pelaksanaan

studi kasus ini diruang IGD Klinik Rifda

Medica Sragen selama 2 minggu dimulai

pada  tanggal  15  sampai  27  Februari

2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah  penulis  melakukan

pengkajian  pada  Ny.  K  diperoleh  data

subjektif pasien mengatakan sesak napas

dan  sesak  napas  saat  berbaring

(ortopnea)  dan  batuk  kadang-kadang

serta  saat  melakukan  aktivitas  ringan

pasien  mengalami  kelelahan.  Data

objektif didapatkan data : Untuk Airway

didapatkan  hasil  tidak  ada  sumbatan

jalan napas, tidak muntah, dan tidak ada

cidera  servikal.  Breathing :  repiratory

rate  28x/menit,  SPO2
 91%,  pernapasan

cepat dan teratur, tidak ada trauma pada

dinding  dada.  Circulation  :  tekanan

darah 160/100 mmHg, suhu 36oC, nadi

95x/menit,  capilary refill time  <3 detik,

akral  teraba hangat,  tidak ada sianosis.

Disability :  kesadaran  composmentis,

GCS E4 V5 M6, pupil isokor 3mm/3mm,

reaksi cahaya +/+.  Exposure  : tidak ada

perubahan bentuk tulang, tidak ada luka

pada  tubuh.  Hasil  pemeriksaan  dada

(Thorak)  pemeriksaan  jantung  ictus

cordis  tampak pada  ics  IV,  dan  teraba

pada  ics  IV,  perkusi  pekak,  auskultasi

adanya  suara  tambahan  jantung  ke  3,

Gallop.

Data  pengkajian  penulis

merumuskan  diagnosis  pada  Ny.  K



dengan  pola  napas  tidak  efektif

berhubungan  dengan  hambatan  upaya

napas  (D.0005),  diagnosis  tersebut

sesuai  dengan  bahasan  karakteristik

pada pasien yaitu pasien mengeluh sesak

napas  dan  sesak  napas  saat  berbaring

(ortopnea),  batuk  kadang-kadang  RR:

repiratory rate 28x/menit, SPO2
 91%.

Intervensi  yang dilakukan pada

Ny. K dengan diagnosa pola napas tidak

efektif  berhubungan  dengan  hambatan

upaya napas yaitu perencanaan pertama

monitor pola napas, monitor bunyi napas

tambahan.  Perencanaan  kedua  berikan

teknik  non  farmakologi  posisi  semi

fowler (teknik ini dilakukan selama 1 x

30  menit).  Perencanaan  ketiga  ajarkan

keluarga  dan  pasien  jika  sesak  napas

kembali  untuk  memposisikan  semi

fowler.

Implementasi  keperawatan

utama  yang  digunakan  untuk  mengatsi

sesak  nafas  pada  pasien  Congestive

Heart  Failure (CHF)  adalah  dengan

posisi  semi  fowler.  Terapi  tersebut

diberikan  selama  30  menit.  Secara

teoritis  posisi  semi  fowler bertujuan

untuk  menurunkan  sesak  napas  dan

menurunkan frekuensi pernapasan.

Setelah  dilakukan  tindakan

keperawatan  posisi  semi  fowler

didapatkan hasil pasien setelah diberikan

posisi  semi  fowler  mengatakan  lebih

lega  dan  nyaman  dari  sebelum  datang

keklinik,  serta  sudah  mendingan  untuk

bernapas  tidak  begitu  sesak  kembali.

Untuk tanda-tanda vital didapatkan hasil

sebagai  berikut  :  tekanan darah 150/90

mmHg,  suhu  36o C,  nadi  90x/menit,

frekuensi  pernapasan  24x/menit  dan

SPO2 95%.

Berdasarkan  studi  kasus,

diketahui  bahwa  setelah  dilakukan

implementasi  keperawatan  dengan

pemberian  posisi  semi  fowler,  data

repiratory  rate  (RR)  dan  saturasi

oksigen  (SPO2)  seperti  tabel  1.1  dan

Diagram 1.2.

1.1.  Tabel Evaluasi repiratory rate (RR)

dan saturasi oksigen (SPO2) sebelum

dilakukan  dan  setelah  dilakukan

tindakan  keperawatan  posisi  semi

fower.

Hari/Tanggal/Jam RR SPO2

Rabu/17 Februari

2021/11.00 WIB

28x/

menit

91%

Rabu/17 Februari

2021/11.30 WIB

24x/

menit

95%

1.2.  Selanjutnya  untuk  memperjelas

keefektifan  tindakan  pada  subjek

setelah  dilakukan  implementasi

keperawatan  digambarkan  pada

diagram dibawah ini.
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Berdasarkan  tabel  1.1  dan

diagram  1.2  diketahui  bahwa  setelah

dilakukan  implementasi  keperawatan

dengan  posisi  semi  fowler  selama  30

menit menunjukan penurunan repiratory

rate  (RR)  dan  peningkatan  saturasi

oksigen (SPO2).

KESIMPULAN

Pengelolaan  asuhan

keperawatan  pada  pasien Congestive

Heart Failure (CHF) dengan kebutuhan

oksigenasi  dan  dengan  menggunakan

posisi  semi  fowler selama  30  menit,

didapatkan  hasil  adanya  penurunan

respiratory rate   (RR) dan peningkatan

saturasi  oksigen  (SPO2)  yang  awalnya

RR:  28x/menit  dan  SPO2 91%  setelah

dilakukan  posisi  semi  fowler menjadi

RR:  24x/menit  dan  SPO2 95%.  Maka

dapat  disimpulkan  bahwa  posisi  semi

fowler efektif  dilakukan  pada  pasien

Congestive Heart Failure (CHF) dengan

keluhan sesak napas.

SARAN

Setelah  penulis  melakukan

asuhan keperawatan pada pasien dengan

diagnosa  Congestive  Heart  Failure

(CHF), penulis memberikan usulan dan

masukan  yang  positif  khususnya

dibidang kesehatan antara lain:

1. Bagi Rumah Sakit

Karya  tulis  ilmiah  ini  dapat

digunakan sebagai salah satu contoh

pembelajaran dengan tindakan posisi

semi  fowler yang  dapat  diterapkan

pada  pasien  Congestive  Heart

Failure (CHF).

2. Bagi Institusi Kesehatan

Sebagai bahan referensi bagi institusi

pendidikan  untuk  meningkatkan

kualitas Asuhan Keperawatan dengan

pemberian  Semi-Fowler  untuk

menurunkan  respiratory  rate pada

pasien  Congestive  Heart  Failure

(CHF).

3. Bagi  Tenaga  Kerja  Khususnya

perawat

Diharapkan  dapat  memberikan

tindakan  keperawatan  non

farmakologi yaitu posisi  semi fowler

yang  dapat  diaplikasikan  sebagai

tindakan  alternatif  yang  dapat

menurunkan  frekuensi  napas  dan

meningkatkan  saturasi  oksigen

khususnya  pada  pasien  Congestive

Heart  Failure  (CHF).  Perawat

diharapkan  dapat  memberikan

pelayanan  yang  profesional  dan

komprehensif.

4. Bagi Pasien dan Keluarga



Mendapatkan  pengetahuan  tentang

penyakit  Congestive  Heart  Failure

(CHF) dan asuhan keperawatan  yang

akan  di  lakukan  kepada  pasien

Congestive  Heart  Failure  (CHF)

serta  dapat  menerapkan  tindakan

semi  fowler  pada  anggota

keluarganya  yang  mengalami

gangguan  sesak  napas  terutama

dengan  diagnosa  Congestive  Heart

Failure (CHF).

5. Bagi Penulis

Dapat  memberikan  dan

mengaplikasikan  posisi  semi  fowler

dalam  tindakan  keperawatan  pada

pasien  Congestive  Heart  Failure

(CHF) dalam pemenuhan kebutuhan

oksigenasi.

6. Bagi Pembaca

Diharapkan  dapat  memberikan

kemudahan  bagi  pembaca  untuk

pengembangan  ilmu  khususnya

keperawatan, diharapkan juga setelah

membaca  karya  tuis  ilmiah  ini

pembaca  dapat  mengetahui  tentang

Congestive  Heart  Failure  (CHF)

ataupun  posisi  semi  fowler pada

pasien  Congestive  Heart  Failure

(CHF)  dengan  operasional  prosedur

yang sudah ada.
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