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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA OPERASIONAL  

3.1  Kerangka Konseptual  

        Gagal jantung kongestif (CHF) adalah keadaan patofisiologis berupa 

kelainan fungsi jantung, sehingga jantung tidak mampu memompa darah untuk 

memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan atau kemampuannya hanya ada kalau 

disertai peninggian volume diastolik secara abnormal. Etiologi Gagal Jantung 

adalah kelainan otot jantung yang dapat menyebabkan menurunnya kontraktilitas 

jantung. Kondisi yang mendasari penyebab kelainan fungsi otot jantung 

mencakup aterosklerosis koroner, hipertensi arterial, dan penyakit otot degeneratif 

atau inflamasi. Manifestasi klinis Gagal Jantung adalah Demam, Hipertensi, 

Nocturia, Dypsnea, Paroxysmal atau dypsnea noctural, Batuk, Orthopnea, 

Hypoxemia, Pernafasan Cheyne-Stokes, Anorexia, Mual, Kelelahan, Kelemahan, 

Cemas, Bingung, Sakit kepala  dan Insomnia. 

Mekanisme yang mendasari terjadinya gagal jantung kongestif meliputi 

gangguan kemampuan konteraktilitas jantung, yang menyebabkan curah jantung 

lebih rendah dari curah jantung normal. Tetapi pada gagal jantung dengan 

masalah yang utama terjadi adalah kerusakan serabut otot jantung, volume 

sekuncup berkurang dan curah jantung normal masih dapat dipertahankan. 

Volume sekuncup adalah jumlah darah yang dipompa pada setiap konteraksi 

tergantung pada tiga faktor: yaitu preload, kontraktilitas, afterload, jika salah satu 

dari ketiga faktor tersebut terganggu maka curah jantungnya akan berkurang. 

Curah jantung yang menurun dapat menyebabkan kongesti jaringan yang terjadi 

akibat meningkatan tekanan arteri atau vena kongesti paru terjadi karena 

venterikel kiri tidak mampu memompa darah yang datang dari paru. Peningkatan 

tekanan dalam sirkulasi paru menyebabkan cairan terdorong ke jaringan paru. 

Manifestasi klinis yang dapat terjadi meliputi dispnu, batuk, mudah lelah, denyut 

jantung cepat (takikardi), kecemasan, kegelisahan. 

  Bila venterikel kanan gagal memompakan darah, maka yang menonjol 

adalah kongestif visera dan jaringan perifer. Hal ini terjadi karena sisi kanan 

jantung tidak mampu mengosongkan volume darah dengan adekuat sehingga tidak 

dapat mengakomodasi semua darah yang secara normal kembali dari sirkulasi 
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vena. Manifestasi klinis yang tampak meliputi edema ekstremitas bawah (edema 

dependen), yang biasanya merupakan pitting edema, pertambahan berat badan, 

hepatomegali (pembesaran hepar), distensi vena jugularis (vena leher), asites 

(penimbunan cairan di dalam rongga peritoneal), anoreksia dan mual, nokturia 

dan lemah. 

Penatalaksaan penderita gagal jantung dapat dilakukan secara terapi 

farmakologis dan terapi non farmakologis. Penatalaksaan gagal jantung ditujukan 

untuk mengurangi mortalitas dan morbiditas yaitu untuk meringankan gejala dan 

memperbaiki kualitas hidup. Secara farmakolgis terapi yang digunakan adalah 

obat-obat gagal jantung yaitu, Angiotensin-Coverting Enzyme Inhibitor (ACEI), 

Antagonis Aldosteron, Angiotensin Receptor Blocker (ARB), Hydralazine dan 

Isosobirde Dinitrate (H-ISDN), Digoksin, Diuretic, Beta-blocker. Untuk terapi 

non farmakologis dapat dilakukan merubahan gaya hidup seperti memperhatikan 

berat badan pada penderita yang mengalami kegemukan, mengurangi konsumsi 

gula, pembatasan untuk makan yang mempunyai asupan garam tinggi, 

mengurangi konsumsi alkohol dan rokok, serta dianjurkan untuk melakukan 

olahraga karena dapat memberikan efek yang positif oada otot skelektal, fungsi 

otonom, endotel serta neurohormonal. 

Pada penelitian studi penggunaan obat pada terapi gagal jantung 

difokuskan pada penggunaan obat golongan beta-blocker yaitu bisoprolol selain 

manfaat pada terapi gagal jantung terdapat masalah terkait obat yang perlu 

diperhatikan seperti dosis, rute pemberian, efek samping, dan interaksi dengan 

obat lain. Pada akhir dari penelitian diharapkan dapat diketahui pola penggunaan 

obat pada terapi gagal jantung yang tepat dan sesuai dengan pedoman terapi 

berdasarkan literatur yang ada.  
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Penyakit Kardiovaskular   Hipertensi  

 Infark miokard  

 Aterosklerosis  

 Miokarditis  

 Kardiomiopati  

 

Manifestasi dari penyakit lain : 

 Diabetes mellitus  

 Dislipidemia 

 Stroke  

 dll 

Gagal Jantung  Gagal Jantung Kanan Gagal Jantung Kiri 

Kegagalan ventrikel kiri  

Peningkatan tekanan 

dan ventrikel pada 

kongesti paru 

Disfungsi sistolik dan 

diastolik 

Penurunan curah 

jantung  

Kegagalan ventrikel 

kanan 

Afterload pada atrium 

kanan 

Peningkatan vaskular 

pulmonal 

Peningkatan tekanan 

diastolik ke atrium 

kanan 

Kengesti vena sistemik  

Gejala klinis : 

kelelahan, angina, gelisah,  dan 

takikardi  

Gejala klinis : 

Hipertensi, Dypsnea, 

Kelelahan, dan Sakit kepala. 

Tindakan Terapi Terapi Non Farmakologi : 

 Pengaturan nutrisi dan 

penurunan berat badan 

 Diet rendah garam 

 Berhenti mengkonsumsi 

alkohol 

 Pembatasan asupan cairan  

 Berolahraga secara teratur  

Terapi Farmakologi : 

 ACE Inhibitor  

 ARB 

 Antagonis aldosteron 

 Diuretic  

 Beta Blocker  

 CCB  

 Obat Inotropik Positif 

Studi Penggunaan 

Bisoprolol 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 
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3.2 Kerangka Operasional 

 

 

 

Pasien Gagal Jantung MRS di Instalasi 

Rawat Inap RSUD Sidoarjo pada 

periode.Januari – Desember 2016 

RMK Pasien Gagal Jantung yang 

mendapatkan Terapi Bisoprolol 

Data Inklusi  

Pasien dengan diagnosis gagal 

jantung yang mendapatkan terapi 

bisoprolol di Instalasi Rumah Sakit 

Umum Daerah Sidoarjo 

Data Ekslusi 

 Pasien pulang paksa  

 Pasien meninggal  

 Pasien yang data RMK 

tidak lengkap 

Pencatatan : 

 Data klinik dan data laboratorium  

 Terapi obat pada pasien gagal 

jantung 

Analisis Data  

Studi penggunaan obat : 

 Dosis  

 Rute pemberian  

 Frekuensi pemberian  

 Lama pemberian 

Data RMK tidak diambil 

Gambar 3.2 Kerangka Operasional 


