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ABSTRAK 

CHF (Congestive Heart Failure) atau Gagal Jantung adalah ketidakmampuan 

jantung untuk memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk melakukan 

metabolisme memenuhi kebutuhan jaringan terhadap oksigen dan nutrient. Salah 

satu manifestasi klinis dari CHF yaitu dyspnea dimana ditandai dengan respirasi 

meningkat dan saturasi oksigen menurun sehingga jika tidak diatasi dapat 

menyebabkan kematian pada pasien. Tindakan keperawatan yang dapat dilakukan 

pada pasien CHF adalah pemberian posisi fowler untuk membantu mengatasi 

dyspnea atau kesulitan bernafas pada pasien. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui nilai saturasi oksigen dan repirasi rate pada pasien CHF setelah 

diberikan posisi fowler. Penelitian ini merupakan penelitian pra eksperimen pre post 

test series desain. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan 

studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini adalah satu orang pasien dengan CHF 

(Congestive Heart Failure) di instalasi gawat darurat (IGD) Puskesmas 

Gondangrejo. Hasil studi ini menunjukkan bahwa  setelah dilakukan tindakan 

keperawatan posisi fowler 90 derajat selama 1x3 jam didapatkan hasil terjadi 

perubahan nilai saturasi oksigen dari 94% menjadi 98%  dan respirasi rate dari 

29x/menit menjadi 24x/menit.  

Kata Kunci : Congestive Heart Failure, Oksigenasi, Posisi fowler, Saturasi 

oksigen dan Respirasi rate 
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ABSTRACT 

CHF (Congestive Heart Failure) or Heart Failure is the inability of the heart to 

pump blood in sufficient quantities to carry out metabolism to meet the tissue needs 

for oxygen and nutrients. One of the clinical manifestations of CHF is dyspnea 

which is characterized by increased respiration and decreased oxygen saturation so 

that if not treated it can cause death in the patient. Nursing actions that can be done 

in CHF patients are giving the Fowler's position to help overcome dyspnea or 

breathing difficulties in patients. The purpose of this study is to know the value of 

oxygen saturation and respiratory rate in CHF patients after being given Fowler's 

position. This research is a pre-experimental research pre-post test series design. 

This type of research is descriptive using a case study approach. The subject in 

this case study is one patient with CHF (Congestive Heart Failure) in the emergency 

department (IGD) of Gondangrejo Health Center. The results of the study indicate 

that after nursing actions in a 90 degree fowler position for 1x3 hours, the results 

showed that there was a change in the oxygen saturation value from 94% to 98% 

and the respiration rate from 29x/minute to 24x/minute.  

 

Key words : Congestive Heart Failure, Oxygenation, Fowler's position, Oxygen 

saturation and Respiration rate 
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PENDAHULUAN 

Gagal jantung adalah ketidak 

mampuan jantung untuk memompa 

darah dalam jumlah yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan jaringan 

terhadap nutrient dan oksigen. 

Mekanisme yang mendasar tentang 

gagal jantung termasuk kerusakan 

sifat kontraktil dari jantung yang 

mengarah pada curah jantung kurang 

dari normal, kondisi umum yang 

mendasari termasuk degenerative otot 

jantung, sejumlah faktor sistematik 

dapat menunjang perkembangan dan 

keparahan dari gagal jantung ( Majid, 

2016).  

Menurut World Health 

Organization (WHO) tahun 2017, 

17,3 juta orang meninggal akibat 

penyakit kardiovaskular pada tahun 

2008, mewakili 30% dari semua 

kematian global. Dari kematian ini, 

diperkirakan 7,3 juta disebabkan oleh 

penyakit jantung. Lebih dari 80% 

kematian penyakit kardiovaskular 

terjadi di negara berpenghasilan 

rendah dan menengah dan terjadi 

hampir sama pada pria dan wanita 

(Yancy, 2017). Diperkirakan bahwa 

5,3 juta warga Amerika saat ini 

memiliki gagal jantung kronik dan 

setidaknya ada 550.000 kasus gagal 

jantung baru didiagnosis setiap 

tahunnya. Pasien gagal jantung akut 

kira-kira mencapai 20% dari seluruh 

kasus gagal jantung. Prevalesi gagal 

jantung meningkat seiring dengan 

usia dan mempengaruhi 6-10% 

individu lebih dari 65 tahun (Yancy, 

2017).  

Menurut Riskesdas, 2018 di Jawa 

Tengah mengalami peningkatan 

bahwa sekitar 1,6% dan menjalani 

rawat inap selain itu, penyakit yang 

sering memerlukan perawatan ulang 

di rumah sakit adalah gagal jantung 

(radmission), walaupun pengobatan 

dengan rawat jalan telah diberikan 

secara optimal. Prevalensi CHF di 

Indonesia menurut Riskesdas (2018) 

meningkat sebesar 1,5%, data 

prevalensi penyakit ditentukan 

berdasarkan hasil wawancara pada 

responden semua umur merupakan 

gabungan dari kasus penyakit yang 

didiagnosis dokter yang mempunyai 

gejala penyakit CHF. Prevalensi 

penderita gagal jantung di Jawa 

Tengah menduduki peringkat ketiga 

(1,6%) setelah di Kalimantan Utara 

(2,2%), disusul Sulawesi Barat 

(1,7%) (Riskesdas, 2018).  

Gejala klinis penyakit CHF 

diantaranya : dyspnea, ortopnea, 

dyspnea deffort, dan Paroxysmal 

Nocturnal Dyspnea (PND), edema 

paru, asites, pitting edema, berat 

badan meningkat, dan bahkan dapat 

muncul syok kardiogenik (Smeltzer 

& Bare, 2014). Munculnya tanda 

gejala tersebut berhubungan dengan 

adanya bendungan cairan pada 

system sirkulasi darah. Oleh 

karenanya dalam penanganan pasien 

CHF salah satunya dasarnya adalah 

mengurangi terjadanya bendungan 

cairan pada sirkulasi darah 

(Chandrasoma,2006 didalam Aspani, 

2016).  

Dyspnea merupakan gejala yang 

paling sering dirasakan oleh penderita 

CHF. CHF mengakibatkan kegagalan 

fungsi pulmonal sehingga terjadi 

penimbunan cairan di alveoli. Hal ini 

menyebabkan jantung tidak dapat 

berfungsi dengan maksimal dalam 

memompa darah. Dampak lain yang 

muncul adalah perubahan yang terjadi 

pada otot-otot respiratori. Hal-hal 

tersebut mengakibatkan suplai 



 

 

oksigen ke seluruh tubuh terganggu 

sehingga terjadi dyspnea 

(Johnson,2008 & Wendy,2010 dalam 

Nirmalasari, 2017). 

Penatalaksanaan pada pasien CHF 

ada 2 yaitu terapi farmakologi dan 

non farmakologi. Terapi farmakologi 

yang dapat diberikan antara lain 

golongan diuretic, angiotensin 

converting enzyme inhibitor (ACEI), 

beta bloker, angiotensin receptor 

blocker (ARB), glikosida jantung, 

antagonis aldosterone, serta 

pemberian laksarasia pada pasien 

dengan keluhan konstipasi. Dan terapi 

non farmakologi yaitu antara lain 

tirah baring, perubahan gaya hidup, 

pendidikan kesehatan tentang 

penyakit, monitoring dan kontrol 

faktor resiko. Fajriah (2020). Pada 

pasien CHF untuk meminimalkan 

atau mengurangi bendungan sirkulasi 

darah, salah satu tindakan yang bisa 

dilakukan selain dengan latihan 

pernapasan ialah memposisikan 

fowler. Sebagaimana disampaikan 

oleh Cicolini.et.al (2010) bahwa 

posisi memiliki efek terhadap 

perubahan tekanan darah dan tekanan 

vena sentral. Posisi yang berbeda 

mempengaruhi hemodinamik 

termasuk sistem vena. 

Positioning atau menyesuaikan 

posisi adalah tindakan keperawatan 

yang dilakukan dengan cara 

memberikan pasien posisi tubuh 

sesuai dengan hambatan yang diderita 

dengan tujuan memanajemen 

keselarasan dan kenyamanan 

fisiologis. Positioning merupakan 

salah satu tindakan keperawatan yang 

dapat membantu meminimalkan 

bendungan sirkulasi. 

Penelitian Suci Khasanah, 

Danang Tri dan Surtiningsih (2019), 

hasil penelitian menunjukan bahwa 

dari posisi head up ke semi fowler dan 

fowler rerata nilai SaO2 cenderung 

meningkat. Analisis multivariate 

menunjukan ada perbedaan hasil 

SaO2 antara posisi tersebut (p value 

0.002). Perbedaan nilai SaO2 terlihat 

antara posisi head up dengan posisi 

fowler (p value 0,033). Penelitian 

Wahyuningsih, Khasanah dan Irma 

(2017), yang menunjukan bahwa ada 

perbedaan status pernafasan setelah 

diposisikan semi fowler 45 derajat 

dengan setelah diposisikan fowler 90 

derajat bermakna secara statistik, 

dimana status pernafasan menjadi 

lebih baik pada posisi fowler 90 

derajat. Perubahan SaO2 pada 

penilitian semakin meningkat pada 

posisi fowler, hal ini juga sejalan 

dengan penelitian Wahyuningsih, 

Khasanah dan Irma (2017), yang 

menunjukan bahwa perubahan status 

pernafasan menjadi lebih baik pada 

posisi fowler. Status pernafasan yang 

lebih baik dapat berdampak kepada 

kualitas tidur pasien.  

Berdasarkan data di atas maka 

penulis tertarik untuk melakukan 

asuhan keperawatan dalam bentuk 

karya tulis ilmiah yang berjudul 

“Asuhan Keperawatan  Pada Pasien 

Congestive Heart Failure (CHF) 

Dalam Pemenuhan Kebutuhan 

Oksigenasi “. 

METODE 

Rancangan studi kasus ini untuk 

mengeksplorasi masalah asuhan 

keperawatan pada pasien Congestive 

Heart Failure (CHF) Dalam 

Pemenuhan Kebutuhan Oksigenasi. 

Fokus studi ini adalah yaitu 



 

 

pemenuhan kebutuhan oksigenasi 

pada pasien Congestive Heart Failure 

(CHF). Sebelum dilakukan tindakan 

subjek dilakukan pengukuran awal 

RR dan SPO2 kemudian dilakukan 

intervensi posisi fowler 90 derajat 

selama 15 menit, setelah itu kembali 

dilakukan pengukuran RR dan SPO2. 

Keefektifan dari tindakan terapi       

posisi fowler 90 derajat dapat dilihat 

dari hasil pengukuran RR dan SPO2 

yang mengalami perubahan dari  

setelah diberi terapi RR 29x/menit 

menjadi 24x/menit dan SPO2 dari 

98% menjadi 94%. Pengambilan data 

dilakukan pada tanggal 18 Februari 

2021. Pengumpulan data dilakukan 

dengan metode wawancara, 

observasi, pemeriksaan fisik serta 

studi dokumentasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengkajian didapatkan data 

dari pasien langsung pada hari Kamis 

18 Februari 2021, pasien dibawa ke 

IGD Puskesmas Gondangrejo. 

Kemudian didapatkan hasil yaitu 

pada pengkajian airway pasien yang 

meliputi kepatenan jalan napas, dan 

terdengar suara nafas tambahan 

ronchi. Untuk pengkajian breathing  

didapatkan hasil bahwa pasien 

mengalami sesak nafas, irama nafas 

pasien cepat, pola napas tidak teratur, 

pasien tampak bernafas menggunakan 

otot bantu pernapasan, adanya nafas 

cuping hidung, terhitung RR : 

29x/menit, terdengar suara nafas 

tambahan ronchi dan terhitung 

saturasi oksigen 94%. Dalam 

pengkajian circulation pasien 

didapatkan hasil tekanan darah 

180/90 mmHg, Nadi 105x/menit, 

Suhu 36,5℃ , akral hangat, mukosa 

bibir kering dan pucat, capillary refil 

<2 detik, dan tidak terdapat 

perdarahan. 

Pengkajian dilakukan sesuai 

dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh, Herman (2015) bahwa sesak 

nafas merupakan gejala yang paling 

sering dirasakan oleh penderita CHF. 

Gagal jantung dapat mengakibatkan 

ketidakmampuan ventrikel dalam 

memompa darah ke seluruh tubuh, 

sehingga akan menimbulkan gejala 

sesak nafas. Dampak lain dari pasien 

dengan Congestive Heart Failure 

dapat mengakibatkan perubahan yang 

terjadi pada otot-otot respiratori. 

Sehingga hal tersebut mengakibatkan 

suplai oksigen ke seluruh tubuh 

terganggu, sehingga terjadi dyspnea 

dan hal tersebut yang dapat 

mengakibatkan frekuensi pernafasan 

pasien dengan CHF dapat meningkat. 

Berdasarkan data pengkajian dan 

observasi, penulis melakukan analisa 

data dan merumuskan diagnosa 

keperawatan sesuai dengan data 

mayor minor yang terdapat di SDKI, 

Diagnosa keperawatan yang 

ditegakkan adalah gangguan 

pertukaran gas berhubungan dengan 

ketidakseimbangan ventilasi perfusi 

(D.0003). 

Berdasarkan Standar Diagnosis 

Keperawatan Indonesia (SDKI) tahun 

2016, hasil data yang didapatkan 

sudah memenuhi 80% data mayor dan 

minor antara lain Dyspnea, pusing, 

napas cuping hidung,pola napas 

abnormal, gelisah,warna kulit 

abnormal (pucat) dan diperkuat 

dengan adanya manifestasi klinis 

CHF di atas merupakan dalam 

diagnose keperawatan gangguan 

pertukaran gas berhubungan dengan 

ketidakseimbangan ventilasi perfusi. 

Berdasarkan diagnosis yang 

ditegakkan penulis menyusun 



 

 

intervensi yang di ambil berdasarkan 

SLKI, SIKI dan artikel penelitian. 

Intervensi yang diberikan yaitu 

memberikan posisi fowler untuk 

membantu mengurangi sesak nafas 

pada pasien.  

Secara teoritis pemberian posisi 

adalah salah satu tindakan yang dapat 

menurunkan atau mengurangi sesak 

nafas pada pasien. Dengan 

mempertahankan posisi dapat 

membantu meningkatkan tekanan 

intra-abdominal dan menurunkan 

penekanan diafragma ke bagian 

rongga abdomen selama inspirasi, 

positioning juga dapat membantu 

meningkatkan sirkulasi darah. 

Sirkulasi darah yang lancar akan 

melancarkan transportasi oksigen ke 

jaringan sehingga kebutuhan 

oksigenakan terpenuhi. (Smeltzer & 

Bare, 2014). 

Implementasi dilakukan pada hari 

Kamis 18 Februari 2021 pukul 10.30 

WIB yaitu memonitor pola napas, ttv 

dan saturasi oksigen, pukul 10.35 

WIB memberikan terapi oksigen 

3lpm via nasal kanul, selanjutnya 

pukul 10.40 WIB memberikan posisi 

pasien posisi fowler 90 derajat. 

Salah satu tindakan keperawatan 

untuk meningkatkan saturasi oksigen 

adalah salah satunya dengan posisi 

fowler, posisi fowler dimana pasien di 

posisikan 90 derajat duduk ditempat 

tidur hal itu membantu 

memaksimalkan ekspansi dada dan 

paru dan ventilasi maksimal (Zahroh. 

R & Susanto, 2017). 

Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Khasanah (2019) 

yang menyatakan bahwa tindakan 

pemberian posisi dapat 

mempertahankan saturasi oksigen dan 

pernafasan pada pasien CHF. 

Pengaruh pemberian posisi tersebut 

pada pasien CHF ini yaitu pasien 

dapat meningkatkan dorongan pada 

diafragma sehingga meningkatnya 

ekpansi dada dan ventilasi paru dan 

dapat meningkatkan kondisi 

pengembangan paru dan nadi. 

Hal serupa juga didapat dari 

penelitian yang dilakukan oleh 

Doengoes (2012), menyatakan bahwa 

tindakan pemberian posisi pasien 

CHF dengan posisi fowler akan 

membantu menurunkan konsumsi 

oksigen dan meningkatkan ekspansi 

paru-paru maksimal serta mengatasi 

kerusakan pertukaran gas yang 

berhubungan dengan perubahan 

membrane alveolus, dengan posisi 

fowler sesak nafas akan bekurang dan 

sekaligus akan meningkatkan kualitas 

tidur pasien. 

Berdasarkan tindakan 

keperawatan yang sudah dilakukan 

pada pasien yaitu dengan pemberian 

posisi fowler didapatkan hasil 

evaluasi subyektif : pasien 

mengatakan sesak nafas berkurang, 

evaluasi obyektif : pasien tampak 

lebih rileks dan tenang dengan 

respirasi rate 24x/menit, saturasi 

oksigen (SPO2) 98%, tekanan darah 

:170/90mmHg dan nadi : 87x/menit . 

Assessment : Masalah teratasi 

sebagian. Planning : Lanjutkan 

intervensi : pindahkan ke rawat inap, 

monitor pola napas, monitor ttv dan 

monitor saturasi oksigen, posisikan 

fowler, berikan terapi oksigen, 

informasikan hasil pemantauan. 

Meskipun hanya teratasi sebagian 

posisi fowler dapat memberikan 

perubahan peningkatan saturasi 

oksigen dan respiratory rate pada 

pasien Congestive Heart Failure 

(CHF). 

 



 

 

 Sebelum  Sesudah  

SPO2 94% 98% 

Resoiratory 

rate 

29 

x/menit 

24 

x/menit 

Tabel 4.1 Hasil Pemantauan 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil studi kasus dan 

pembahasan mengenai pemberian 

posisi fowler 90 derajat terhadap 

Congestive Heart Failure (CHF) 

Dalam Pemenuhan Kebutuhan 

Oksigenasi.  yang menjalani 

perawatan di IGD Puskesmas 

Gondangrejo, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pemberian posisi 

fowler 90 derajat sangat efektif untuk 

memberikan perubahan peningkatan 

saturasi oksigen dan respiratory rate 

pada pasien Congestive Heart Failure 

(CHF) Dalam Pemenuhan Kebutuhan 

Oksigenasi, yaitu dari SPO2 94% 

menjadi 98% dan RR 29x/menit 

menjadi 24x/menit.  

 

SARAN 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai referensi dan wacana 

dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam 

bidang ilmu keperawatan pada 

klien yang mengalami 

Congestive Heart Failure (CHF) 

dalam pemberian posisi fowler 

terhadap peningkatan saturasi 

oksigen dan respiratory rate dan 

sebagai acuan bagi 

pengembangan laporan kasus 

sejenisnya. 

2. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai evaluasi dalam upaya 

peningkatan mutu pelayanan 

dalam memberikan asuhan 

keperawatan secara 

komprehensif terutama pada 

klien dengan Congestive Heart 

Failure (CHF) dalam pemberian 

posisi fowler terhadap 

peningkatan saturasi oksigen dan 

respiratory rate. 

3. Bagi Perawat 

Untuk perawat menentukan 

intervensi keperawatan 

pemberian posisi fowler terhadap 

peningkatan saturasi oksigen dan 

respiratory rate pada pasien 

Congestive Heart Failure (CHF). 

4. Bagi Pasien 

Meningkatkan pengetahuan 

pasien dan keluarga tentang 

bagaimana menangani masalah 

sesak nafas pada penyakit 

Congestive Heart Failure (CHF) 

dengan tindakan yang benar 

sehingga masalah dapat teratasi 

dan kenyamanan pasien 

terpenuhi. 
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