
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Dasar Penyakit Gagal Jantung Kongestif  

1. Pengertian gagal jantung kongestif 

 Gagal jantung kongestif adalah suatu kondisi di mana jantung mengalami 

kegagalan dalam memompa darah untuk mencukup kebutuhan sel-sel tubuh akan 

nutrien dan oksigen secara adekuat dan mengakibatkan peregangan ruang jantung 

(dilatasi) guna menampung darah lebih banyak untuk dipompakan ke seluruh tubuh 

atau mengakibatkan otot jantung kaku dan menebal dan menyebabkan jantung 

hanya mampu memompa darah untuk waktu yang singkat dan dinding otot jantung 

yang tidak mampu memompa dengan kuat (Udjianti, 2013). 

2. Etiologi gagal jantung kongestif 

 Menurut Majid (2018) gagal jantung kongestif memiliki beberapa etiologi atau 

penyebab, antara lain : 

a. Beban tekanan berlebihan-pembebanan sistolik (systolic overload) 

 Beban sistolik yang berlebihan diluar kemampuan ventrikel (systolic 

overload) menyebabkan hambatan pada pengosongan ventrikel, sehingga 

menurunkan curah ventrikel atau isi sekuncup. 

b. Beban volume berlebihan-pembebanan diastolik (diastolik overload) 

 Preload yang berlebihan dan melampaui kapasitas ventrikel (diastolik 

overload) akan menyebabkan volume dan tekanan pada akhir diastolik dalam 

ventrikel meninggi. Pada prinsip Frank Starling yaitu curah jantung mula-mula 

akan meningkat sesuai dengan besarnya regangan otot jantung, tetapi bila beban 
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terus bertambah sampai melampaui batas tertentu, maka curah jantung justru 

akan menurun kembali. 

c. Peningkatan kebutuhan metabolik-peningkatan kebutuhan yang berlebihan 

(demand overload) 

 Beban kebutuhan metabolik meningkat melebihi kemampuan daya kerja 

jantung di mana jantung sudah bekerja maksimal, maka akan terjadi keadaan 

gagal jantung walaupun curah jantung sudah cukup tinggi, tetapi tidak mampu 

memenuhi kebutuhan sirkulasi tubuh. 

d. Gangguan pengisian (hambatan input) 

 Hambatan pada pengisian ventrikel karena gangguan aliran masuk ke dalam 

ventrikel atau pada aliran balik vena/venous return akan menyebabkan 

pengeluaran atau output ventrikel berkurang dan curah jantung menurun. 

e. Kelainan otot jantung 

 Gagal jantung paling sering terjadi pada penderita kelainan otot jantung 

yang menyebabkan menurunnya kontraktilitas jantung. Kondisi yang mendasari 

penyebab kelainan fungsi otot mencakup arterosklerosis koroner, hipertensi 

arterial, dan penyakit otot degeneratif atau inflamasi. 

f. Aterosklerosis koroner 

 Mengakibatkan disfungsi miokardium karena terganggunya aliran darah ke 

otot jantung. Terjadi hipoksia dan asidosis (akibat pemupukan asam laktat). 

Infark miokardium (kematian sel jantung) biasanya mendahului terjadinya 

gagal jantung. Peradangan dan penyakit miokardium degeneratif, berhubungan 

dengan gagal jantung karena kondisi yang secara langsung merusak serabut 

jantung, menyebabkan kontraktilitas menurun. 
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g. Hipertensi sistemik/pulmonal 

 Meningkatkan beban kerja jantung dan pada gilirannya mengakibatkan 

hipertropi serabut otot jantung. Efek tersebut (hipertrofi miokard) dapat 

dianggap sebagai mekanisme kompensasi karena akan meningkatkan 

kontraktilitas jantung. 

h. Peradangan dan penyakit miokardium 

 Berhubungan dengan gagal jantung karena kondisi ini secara langsung 

merusak serabut jantung, menyebabkan kontraktilitas menurun. 

i. Penyakit jantung 

 Gagal jantung dapat terjadi sebagai akibat penyakit jantung yang 

sebenarnya secara langsung mempengaruhi jantung. Mekanisme biasanya 

mencakup gangguan aliran darah yang masuk jantung (stenosis katup 

semilunar), ketidakmampuan jantung untuk mengisi darah (tamponade, 

perikardium, perikarditif konstriktif atau stenosis AV), peningkatan mendadak 

overload. 

j. Faktor sistemik 

 Terdapat sejumlah faktor yang berperan dalam perkembangan dan beratnya 

gagal jantung. Meningkatnya laju metabolism, hipoksia, dan anemia 

memerlukaan peningkatan curah jantung untuk memenuhi kebutuhan oksigen 

sistemik. Hipoksia atau anemia juga dapat menurunkan suplai oksigen ke 

jantung. Asidosis dan abnormalitas elektrolit juga dapat menurunkan 

kontraktilitas jantung. 
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3. Tanda dan gejala gagal jantung kongestif 

Menurut Wijaya & Putri (2013), tanda dan gejala gagal jantung sebagai berikut: 

1) Gagal jantung kiri 

  Menyebabkan kongestif, bendungan pada paru dan gangguan pada 

mekanisme kontrol pernapasan. 

Gejala :  

a. Dispnea 

  Dispnea disebabkan oleh adanya penumpukan atau penimbunan cairan 

dalam alveoli yang mengganggu pertukaran gas. Dispnea dapat terjadi 

ketika istirahat atau di cetuskan oleh gerakan yang minimal atau sedang 

(Smeltzer & Bare, 2013). 

b. Orthopnea 

  Kesulitan bernapaas saat berbaring. Pasien yang mengalami orthopnea 

tidak mau berbaring tetapi akan menggunakan bantal agar bisa tegak di 

tempat tidur atau dikursi, bahkan saat tidur (Smeltzer & Bare, 2013). 

c. Paroxymal Nocturnal Dispnea (PND) 

  Hal ini terjadi apabila pasien duduk lama dengan posisi kaki dan tangan 

dibawah, pergi berbaring ke tempat tidur. Setelah beberapa jam cairan akan 

tertimbun di ekstremitas yang sebelumnya berada di bawah mulai 

diabsorbsi, dan ventrikel kiri yang terganggu, tidak mampu mengosongkan 

peningkatan volume dengan adekuat. Akibatnya,tekanan dalam sirkulasi 

paru meningkat dan cairan berpindah ke alveoli (Smeltzer & Bare, 2013). 
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d. Batuk 

  Batuk berhubungan dengan gagal ventrikel kiri bias kering dan tidak 

produktif, tetapi yang tersering adalah batuk basah, yaitu batuk yang 

menghasilkan sputum berbusa dalam jumlah banyak, dan disertai bercak 

darah (Smeltzer & Bare, 2013). 

e. Mudah Lelah 

  Terjadi akibat curah jantung yang kurang lalu menghambat jaringan dan 

sirkulasi normal dan oksigen serta menurunnya pembuangan sisa hasil 

katabolisme. Juga terjadi akibat meningkatnya energi yang digunakan untuk 

bernapas dan insomnia yang terjadi akibat distress pernapasan dan batuk 

(Smeltzer & Bare, 2013). 

f. Gelisah dan cemas 

  Terjadi akibat gangguan oksigenasi dan jaringan, stress akibat kesakitan 

bernapas dan pengetahuan bahwa jantung tidak berfungsi dengan baik. 

Ketika terjadi kecemasan, maka akan terjadi dispnea dan akan memperberat 

kecemasan (Smeltzer & Bare, 2013). 

2) Gagal jantung kanan 

  Menyebabkan peningkatan vena sistemik dengan gejala, yaitu : oedem 

perifer, peningkatan bb, distensi vena jugularis, hematomegali, asites pitting 

edema, anorexia, dan mual. 

4. Definisi gangguan pertukaran gas 

 Gangguan pertukaran gas adalah keadaan dimana terjadi perubahan membran 

alveolus-kapiler sehingga menyebabkan membran alveolus kapiler mengalami 

kelebihan atau kekurangan dan/atau eliminasi karbondioksida (Tim Pokja SDKI 
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DPP PPNI, 2016). Pertukaran gas di paru melibatkan dua proses, yaitu membawa 

udara ke permukaan alveolus (ventilasi) dan membawa darah ke jaringan kapiler 

paru (perfusi)(Saminan, 2012). Terjadinya gangguan pertukaran gas menunjukkan 

kapasitas difusi menurun, antara lain disebabkan oleh penurunan luas permukaan 

difusi, penebalan membran alveolar kapiler, terganggunya pengangkutan O2 dari 

paru ke jaringan akibat rasio ventilasi perfusi tidak baik dan terganggunya aliran 

darah (Hidayat, 2013). 

5. Penyebab gangguan pertukaran gas pada pasien gagal jantung kongestif 

 Gangguan pertukaran gas disebabkan oleh perubahan membrane alveolus-

kapiler (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). 

6. Gejala dan tanda gangguan pertukaran gas 

Tabel 1 

Gejala dan Tanda Mayor & Minor Gangguan Pertukaran Gas 

 

Keterangan Gejala  Tanda 

1 2 3 

Mayor Dispnea PCO2 meningkat/menurun, PO2 menurun, 

takikardia, pH arteri meningkat/menurun, 

bunyi napas tambahan  

Minor Pusing, 

penglihatan 

kabur 

Sianosis, diaphoresis, gelisah, napas 

cuping hidung, pola napas abnormal 

(cepat/lambat, regular/ireguler, 

dalam/dangkal), warna kulit abnormal 

(mis. Pucat, kebiruan), kesadaran 

menurun 

(Sumber : Tim Pokja SDKI DPP PPNI Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia 2016) 
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7. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertukaran gas pada gagal jantung 

kongestif 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pertukaran gas pada gagal jantung 

kongestif menurut Corwin (2009) , yaitu : 

a. Konsentrasi oksigen dan karbon dioksida dalam alveolus dan kapiler 

  Darah vena sistemik memiliki konsentrasi oksigen yang rendah karena 

merupakan aliran balik darah dari sirkulasi perifer yang sebagian besar 

oksigen telah digunakan sel-sel tubuh.oleh karena itu, konsentrasi oksigen 

secara normal lebih tinggi di dalam alveolus daripada di dalam kapiler paru 

yang mengakibatkan oksigen berdifusi sesuai penurunan gradien 

konsentrasi dari alveolus ke dalam kapiler. 

b. Luas permukaan 

  Luas permukaan adalah luas membran alveolus dan kapiler untuk difusi 

gas. Luas permukaan paru biasanya sangat besar namun ada penyakit yang 

mampu menurunkan luas permukaan, salah satunya adalah gagal jantung 

kongestif sehingga menyebabkan kecepatan proses difusi oksigen dan 

karbon dioksida menurun. 

c. Jarak untuk difusi 

  Dalam keadaan normal jarak yang harus dilewati oksigen dan karbon 

dioksida cukup kecil. Membran alveolus dan kapiler berdampingan sangat 

dekat yang dipisahkan oleh lapisan interstisial yang sangat tipis. Pada 

keadaan tertentu dapat meningkatkan jarak difusi menyebabkan edema dan 

pembengkakan ruang interstisial. Keadaan ini menurunkan kecepatan difusi 

gas. 
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d. Suhu 

  Penurunan suhu akan menurunkan kecepatan difusi oksigen dan karbon 

dioksida. Peningkatan suhu akan meningkatkan kecepatan difusi kedua gas.   

8. Patofisiologi gangguan pertukaran gas pada gagal jantung kongestif 

 Mekanisme yang mendasari gagal jantung kongestif adalah curah jantung 

yang lebih rendah dari curah jantung normal disebabkan oleh gangguan 

kemampuan kontraktilitas jantung. Ketika curah jantung berkurang maka 

sistem saraf simpatis akan mempercepat frekuensi jantung untuk 

mempertahankan curah jantung. Apabila mekanisme kompensasi ini gagal 

untuk mempertahankan perfusi jaringan, maka volume sekuncup jantung harus 

menyesuaikan untuk mempertahankan curah jantung (Smeltzer & Bare, 2013). 

Penurunan curah jantung terjadi akibat meningkatnya tekanan kapiler dan vena 

disebabkan oleh kontraktilitas ventrikel kiri yang menurun mengurangi volume 

sekuncup dan meningkatkan volume residu ventrikel sehingga meningkatkan 

tekanan akhir diastolik ventrikel kiri dan menyebabkan tekanan pada atrium kiri 

meningkat (Price, 2006). Peningkatan tekanan atrium kiri berdampak pada 

tekanan kapiler dan vena meningkat sehingga menyebabkan penurunan curah 

jantung.Peningkatan tekanan vena pulmonalis dapat menyebabkan cairan 

mengalir dari kapiler paru ke alveoli (Smeltzer & Bare, 2013). 

 

B. Konsep Asuhan Keperawatan Gagal Jantung Kongestif dengan Gangguan 

Pertukaran Gas 

1. Pengkajian 

 Pengkajian adalah pengumpulan, pengaturan, validasi, dan dokumentasi 

data (informasi) yang sistematis dan berkesinambungan (Kozier, Erb, Berman, 
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& Snyder, 2010). Pengkajian keperawatan adalah salah satu komponen pada 

proses keperawatan yang merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh perawat 

dalam menggali permasalahan klien meliputi pengumpulan data tentang status 

kesehatan seorang klien secara sistematis, menyeluruh, akurat, singkat, dan 

berkesinambungan (Muttaqin, 2014). Pengkajian merupakan tahap pertama 

yang penting dilakukan dalam proses keperawatan. Tujuan dari melakukan 

pengkajian adalah mengkaji secara umum dari status mengenai keadaan klien, 

mengkaji fungsi fisiologis dan patologis gangguan pada sistem kardiovaskular, 

mengenal secara dini adanya masalah keperawatan klien, baik aktual maupun 

resiko, mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah keperawatan, dan 

merencanakan cara mengatasi permasalahan yang ada serta menghindari 

masalah yang mungkin terjadi (Muttaqin, 2014). 

 Pengkajian pada pasien gagal jantung kongestif dengan gangguan 

pertukaran gas berdasarkan PPNI (2016) termasuk kategori fisiologis dan 

subkategori respirasi. Gejala dan tanda mayor yang dapat dikaji pada gangguan 

pertukaran gas yaitu dengan data subjektif adalah dispnea dan dengan data 

objektif adalah PCO2 meningkat/menurun, PO2 menurun, takikardia, pH arteri 

meningkat/menurun, dan adanya bunyi napas tambahan. Gejala dan tanda minor 

yang perlu dikaji yaitu dengan data subjektif adalah pusing, penglihatan kabur, 

dan dengan data objektif adalah sianosis, diaphoresis, gelisah, napas cuping 

hidung, pola napas abnormal, warna kulit abnormal, dan kesadaran menurun 

(Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). 

 Aspek-aspek yang perlu dikaji pada gagal jantung kongestif dengan 

gangguan pertukaran gas meliputi : 
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a. Data demografi 

Identitas klien : nama, umur, jenis kelamin, agama, suku atau kebangsaan, 

pekerjaan, pendidikan, alamat, diagnosa medis, nomor register, tanggal dan 

jam masuk rumah sakit, serta tanggal dan waktu pengkajian keperawatan. 

b. Riwayat keperawatan 

1) Keluhan : pusing, penglihatan kabur, sianosis, diaphoresis, napas cuping 

hidung, pola napas abnormal, warna kulit abnormal, kesadaran menurun, 

dispnea, takikardia, bunyi napas tambahan, dan hasil AGD abnormal. 

2) Riwayat penyakit : hipertensi renal, angina, infark miokard kronis, diabetes 

melitus, bedah jantung, dan disritmia. 

3) Riwayat pengobatan : toleransi obat, obat-obat penekan fungsi jantung, 

steroid, jumlah cairan per-IV, alergi terhadap obat tertentu. 

4) Merokok : perokok, cara/jumlah batang per hari, jangka waktu. 

5) Postur, kegelisahan, kecemasan. 

6) Faktor predisposisi dan presipitasi: obesitas, asma, atau COPD yang 

merupakan faktor pencetus peningkatan kerja jantung dan mempercepat 

perkembangan gagal jantung kongestif. 

c. Pemeriksaan fisik 

1) Kesan umum : tingkat ketegangan atau kelelahan, warna kulit, tingkat 

kesadaran kualitatif maupun kuantitatif dengan penilaian skor Glasgow 

Coma Scale (GCS), pola napas, posisi klien, dan respons verbal klien. 

2) Tanda-tanda vital : tekanan darah, frekuensi pernapasan, temperatur tubuh, 

dan denyut nadi. 
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3) Evaluasi status jantung : berat badan, tinggi badan, kelemahan, toleransi 

aktivitas, nadi perifer, displace lateral PMI/iktus kordis, tekanan darah, 

mean arterial pressure, bunyi jantung, denyut jantung, pulsus alternans, 

Gallop’s murmur, Obstruktif Idiopathic Hypertrophic Sub-Aorti Stenosis 

(IHSS). 

4) Respirasi : dispnea, orthopnea, PND, suara napas tambahan (ronkhi, rales, 

wheezing). 

5) Evaluasi faktor stress : menilai insomnia, gugup atau rasa cemas/takut yang 

kronis. 

6) Konjungtiva pucat, sklera ikterik. 

7) Capillary Refill Time (CRT) > 2 detik, suhu akral dingin, diaphoresis, warna 

kulit pucat, dan pitting edema. 

2. Diagnosa 

 Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respons 

klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik 

secara aktual maupun potensial. Diagnosa keperawatan bertujuan untuk 

mengidentifikasi respons klien individu, keluarga, dan komunitas terhadap 

situasi yang berkaitan dengan kesehatan. Proses penegakan diagnosa terdiri dari 

tiga tahap, yaitu analisis data, identifikasi masalah dan perumusan diagnosa 

(Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). 

 Diagnosa dalam penelitian ini adalah : gangguan pertukaran gas 

berhubungan dengan perubahan membran alveolus akibat gagal jantung 

kongestif yang ditandai dengan pasien mengalami dispnea, PCO2 

meningkat/menurun, PO2 menurun, takikardia, pH arteri meningkat/menurun, 
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bunyi napas tambahan, pusing, penglihatan kabur, sianosis, diaphoresis, 

gelisah, napas cuping hidung, pola napas abnormal (cepat/lambat, 

regular/ireguler, dalam/dangkal), warna kulit abnormal (mis. Pucat, kebiruan) 

(Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). 

3. Intervensi 

 Intervensi keperawatan adalah segala treatment yang dikerjakan oleh 

perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai 

luaran (outcome) yang diharapkan (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018). 

 Gangguan pertukaran gas pada pasien gagal jantung adalah keadaan dimana 

terjadi perubahan membran alveolus-kapiler sehingga menyebabkan membran 

alveolus kapiler mengelami kelebihan atau kekurangan dan/atau eliminasi 

karbondioksida (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). Dalam intervensi 

keperawatan pada pasien gagal jantung kongestif dengan gangguan pertukaran 

gas menggunakan perencanaan keperawatan pada gangguan pertukaran gas 

menurut Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) dengan aspek-aspek 

yang diobservasi dan diukur meliputi kondisi, perilaku, atau persepsi pasien 

sebagai respons terhadap intervensi keperawatan (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 

2018). Intervensi yang berhubungan dengan gangguan pertukaaran gas sesuai 

dengan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) meliputi pemantauan 

respirasi, manajemen asam basa, dan dukungan ventilasi (Tim Pokja SIKI DPP 

PPNI, 2018). Adapun intervensi keperawatan untuk mengatasi gangguan 

pertukaran gas adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2 

Intervensi Keperawatan pada Pasien Gagal Jantung Kongestif dengan Gangguan 

Pertukaran Gas 

 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria 

Hasil 

Rencana Intervensi 

1 2 3 

Gangguan 

pertukaran gas 

berhubungan 

dengan perubahan 

membrane 

alveolus-kapiler 

ditandai dengan 

dispnea, PCO2 

meningkat/menur

un, PO2 menurun, 

takikardia, pH 

arteri meningkat/ 

menurun, dan 

bunyi napas 

tambahan. 

SLKI : 

Setelah dilakukan 

intervensi selama 3x24 

jam maka status 

pernapasan meningkat, 

dengan kriteria hasil : 

a. Dispnea menurun 

b. Bunyi napas 

tambahan menurun 

c. PCO2 membaik 

d. PO2 membaik 

e. pH arteri membaik 

f. Takikardia 

membaik  

g. Pola napas 

membaik 

h. Kesadaran 

membaik 

i. Rasa nyaman 

meningkat 

j. Warna kulit 

membaik 

SIKI : 

− Pemantauan respirasi 

a. Monitor frekuensi, irama, 

kedalaman dan upaya napas 

b. Monitor pola napas (seperti 

bradipnea, takipnea, 

hiperventilasi, kussmaul, 

cheyne-stokes, biot, 

ataksik) 

c. Auskultasi bunyi napas 

d. Monitor saturasi oksigen 

e. Dokumentasikan hasil 

pemantauan 

f. Jelaskan tujuan dan 

prosedur pemantauan 

− Manajemen asam basa 

a. monitor frekuensi dan 

kedalaman napas Monitor 

status neurologis 

b. Monitor irama dan 

frekuensi jantung 

c. Monitor perubahan pH, 

PaO2, PaCO2 dan HCO3 

d. Berikan oksigen, sesuai 

indikasi 

− Dukungan ventilasi 
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1 2 3 

  a. Monitor status repirasi dan 

oksigenasi (mis. frekuensi 

dan kedalaman napas, 

penggunaan otot bantu 

napas, bunyi napas 

tambahan, saturasi oksigen) 

b. Berikan posisi semi fowler 

atau fowler 

c. Ajarkan melakukan teknik 

relaksasi napas dalam 

d. Kolaborasi tim medis untuk 

pemberian terapi oksigen, 

diuretik, dan brokodilator 

(Sumber : Tim Pokja SLKI DPP PPNI Standar Luaran Keperawatan Indonesia 2018 dan Tim Pokja SIKI DPP 

PPNI Standar Intervensi Keperawatan Indonesia 2018) 

 

4. Implementasi 

 Implementasi adalah fase ketika perawat mengimplementasikan intervensi 

keperawatan. Implementasi keperawatan memiliki lima tahap yaitu mengkaji 

kembali klien, menentukan kebutuhan perawat terhadap bantuan, 

mengimplementasikan intervensi keperawatan, melakukan supervise kasus 

yang didelegasikan, dan mendokumentasikan tindakan keperawatan (Kozier et 

al., 2010). 

5. Evaluasi  

 Evaluasi  adalah proses keperawatan  yang menentukan apakah intervensi 

keperawatan yang diberikan perawat kepada klien telah berhasil meningkatkan 

kondisi klien (Kozier et al., 2010). Evaluasi merupakan langkah terakhir dalam 

proses keperawatan dengan cara melakukan identifikasi sejauh mana tujuan  dari 
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intervensi keperawatan tercapai (Hidayat, 2013). Tujuan dari evaluasi adalah untuk 

melihat kemampuan klien  dalam mencapai tujuan. Hal ini dilakukan berdasarkan 

respon klien terhadap tindakan keperawatan yang diberikan (Nursalam, 2017). 


