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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang  

Manusia adalah makhluk hidup atau organisme yang memiliki sistem organ 

didalamnya, sistem organ ini terdiri atas sistem pernapasan atau respirasi, sistem 

eksresi, sistem reproduksi, sistem gerak atau musculoskeletal , sistem saraf atau 

neurologi, sistem pencernaan, sistem endokrin dan sistem peredaran darah atau 

kardiovaskuler (Kurniasih, 2018). Salah satu sistem organ manusia adalah sistem 

kardiovaskuler, sistem kardiovaskuler adalah sistem organ yang terdiri dari jantung, 

pembuluh darah dan saluran limfe (Fikriana, 2018). Di dunia, penyakit 

kardiovaskular menjadi penyebab kematian nomer 1 yang merenggut sekitar 17.9 

juta jiwa yang didaalamnya terdapat sekelompok penyakit jantung dan pembuluh 

darah serta penyakit jantung koroner (WHO, 2020). Penyakit jantung koroner (PJK) 

adalah penyakit jantung akibat penyempitan pembuluh darah arteri yang 

mengalirkan darah ke otot jantung. penyakit jantung koroner menyumbang angka 

sebesar 26,4 % dari seluruh kematian di Indonesia (Perhimpunan Dokter Spesialis 

Kardiovaskular Indonesia (PERKI), 2020). Disusul hipertensi yang menyumbang 

sekitar 45% dari morbiditas dan mortalitas penyakit kardiovaskuler secara global 

(Zeng, Chen, Xiao, & Chen, 2020).  Di Indonesia , hipertensi memiliki prevalensi 

sekitar 34,1% dan telah menyebabkan 427.218 kematian (Kemenkes RI, 2019) 

Penyakit jantung coroner menjadi salah satu penyebab gagal jantung 

kongestif atau CHF dan menjadi penyakit kardiovaskular terbanyak di unit 

perawatan intensif (ICU). Seperti di RSUD Dr. R. Goeteng Taroenadibrata CHF  

menjadi peringkat 1  dari 10 besar diagnose terbanyak ruuang ICU tahun 2019 

(RSUD Dr. R Goeteng Taroenadibrata, 2019). Di RSUD Muntilan kabupaten 

Magelang, CHF juga menjadi penyebab kematian di RSUD peringkat pertama pada 

tahun 2017 (RSUD Muntilan, 2017).  

Berdasarkan uraian berikut penulis tertarik untuk mengetahui  tentang 

intervensi inovasi keperawatan gawat darurat untuk penderita penyakit 
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kardiovaskular guna menjawab pertanyaan tersebut, dilakukan tinjauan literatur 

yang dapat memberikan evidance based terkait intervensi inovasi keperawatan 

gawat darurat untuk penderita penyakit kardiovaskular sehingga dapat terbentuklah 

sebuah  modul yang dapat dibaca oleh perawat dan mahasiswa keperawatan. 

 

I. 2  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu : 

I. 2. 1 Tujuan Umum 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, adapun tujuan dari penulisan 

Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN) ini yaitu untuk menghasilkan produk berupa 

Modul Intervensi Inovasi yang akan dapat digunakan bagi para perawat maupun 

mahasiswa keperawatan dalam meningkatkan pengetahuan. 

 

I. 2. 2 Tujuan Khusus  

Tujuan khusus pada penelitian ini yaitu : 

a.  Mendeskripsikan gambaran kasus kadiovaskuler terbanyak di ICU 

b.  Mengumpulkan evidence based nusrsing practice  untuk  pasien 

kardiovaskular  di ICU  

 

I. 3 Target Luaran 

Adapun target luaran dari penulisan Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN)  ini 

yaitu  terbentuknya sebuah produk edukasi dalam bentuk modul tentang intervensi 

inovasi pasien kegawatan sistem kardiovaskular. Dengan adanya modul yang sudah 

terdaftar dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan nomer 000252362 ini 

diharapkan dapat memudahkan perawat atau mahasiswa keperawatan untuk 

melakukan tindakan dengan cara-cara yang lebih terbaru dan efektif dalam 

menyelesaikan masalah  yang dialami pasien.  

http://www.library.upnvj.ac.id/
http://www.repository.upnvj.ac.id/

