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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 CHF (Congestive Heart Failure) merupakan kongesti sirkulasi akibat 

disfungsi dari miokardium, dimana terjadi ketidakmampuan mempertahankan curah 

jantung yang cukup untuk kebutuhan metabolisme tubuh. Tempat kongesti 

bergantung pada ventrikel yang terlibat. Disfungsi ventrikel kiri atau gagal jantung 

kiri, menimbulkan kongesti pada vena pulmonalis, sedangkan disfungsi ventrikel 

kanan atau gagal jantung kanan mengakibatkan kongesti vena sistemik. Kegagalan 

pada kedua ventrikel disebut kegagalan biventrikular.1 

Gagal jantung kiri dalam jangka panjang dapat diikuti dengan gagal jantung 

kanan, demikian juga gagal jantung kanan dalam jangka panjang dapat diikuti gagal 

jantung kiri. Bilamana kedua gagal jantung tersebut terjadi pada saat yang sama maka 

keadaan ini disebut gagal jantung kongestif. Gagal jantung kongesif biasanya dimulai 

lebih dulu oleh gagal jantung kiri dan secara lambat diikuti gagal jantung kanan.2 

   Dari 4,8 juta penduduk Amerika, sekitar 400.000 penduduk yang terdiagnosa 

terkena penyakit CHF per tahunnya. Sekitar 1,5-2% orang dewasa di Amerika Serikat 

menderita CHF, terjadi 700.000 perawatan di rumah sakit per tahun. Di Inggris, 

sekitar 100.000 pasien dirawat di rumah sakit setiap tahun karena gagal jantung, dan 

hal ini merupakan 5% dari total perawatan medis yang ada dan menghabiskan lebih 

dari 1% dana perawatan kesehatan di negara tersebut. Di Indonesia dari data Riset 

Kesehatan Dasar 2013, berdasarkan diagnosis dokter prevalensi penyakit CHF di 

Indonesia tahun 2013 sebesar 0,13% atau diperkirakan sekitar 229.696 orang.3,4 

RSUD Raden Mattaher Jambi merupakan Rumah Sakit Pendidikan 

Departemen Kesehatan Tipe B. Rumah sakit ini merupakan salah satu rumah sakit 

penyedia pelayanan dan sarana Instalasi Radiologi sebagai pemeriksaan penunjang.  
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Jumlah pasien CHF yang dirawat inap di RSUD Raden Mattaher Jambi pada tahun 

2017 sebanyak 471 pasien. Sedangkan jumlah pasien CHF yang melakukan foto 

polos dada sebanyak 19 pasien pada bulan januari sampai maret 2018.29 

Faktor risiko penyakit jantung terdiri dari faktor risiko yang tidak dapat 

dimodifikasi dan faktor risiko yang dapat dimodifikasi.4 Faktor risiko terpenting 

untuk CHF adalah penyakit arteri koroner dengan penyakit jantung iskemik. 

Hipertensi adalah faktor risiko terpenting kedua untuk CHF. Faktor risiko lain terdiri 

dari kardiomiopati, aritmia, gagal ginjal, diabetes, dan penyakit katup jantung.5 

Konsep pelayanan kesehatan primer tidak dapat dilaksanakan dengan berhasil 

tanpa dukungan pelayanan-pelayanan diagnostik yang memadai, termasuk fasilitas 

untuk radiologi diagnostik. Oleh karena itu, salah satu langkah yang dilakukan oleh 

WHO adalah membuat “Sistem Radiologi Dasar” untuk memberikan cakupan 

radiologi yang lebih memadai bagi penduduk yang kurang terlayani.6  

Diagnosis CHF dibuat berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, 

elektrokardiografi, foto polos dada, ekokardiografi-Doppler dan kateterisasi. Kriteria 

Framingham dapat pula dipakai untuk diagnosis CHF. Pada penelitian ini, dilakukan 

pemeriksaan penunjang berupa foto polos dada.7 

Pada pembacaan foto polos dada, pendekatan secara sistematis adalah penting, 

berdasarkan penilaian pertama pada anatomi dan selanjutnya fisiologi. Jantung 

mudah dibedakan dari paru-paru karena jantung lebih mengandung darah dengan 

densitas air lebih besar dibanding udara. Karena darah menyerap x-ray lebih kuat 

dibanding udara, jantung relatif tampak berwarna putih dan paru-paru relatif hitam.8 

Dua fitur utama dari foto polos dada berguna dalam evaluasi pasien dengan 

CHF yaitu ukuran dan bentuk siluet jantung, dan edema di dasar paru-paru. 9 CHF 

susah dikenali secara klinis dan tidak spesifik serta hanya sedikit tanda-tanda klinis 

pada tahap awal penyakit. Foto polos dada bisa menambah spesifitas yang cukup 
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berarti pada deteksi disfungsi jantung dan harus dianggap penting dalam pemeriksaan 

setiap pasien dengan dugaan CHF.10,11 

Pemaparan di atas menunjukkan pemeriksaan foto polos dada diperlukan 

sebagai penunjang diagnostik pada pasien yang mengalami CHF, karena dapat 

memberikan gambaran yang jelas apabila terdapat kelainan pada rongga dada, 

sehingga mempermudah dokter untuk menentukan diagnosis pasien.  

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian megenai karakteristik gambaran foto polos dada dan faktor 

risiko pada pasien klinis CHF di Instalasi Radiologi RSUD Raden Mattaher Jambi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas pada latar belakang di atas, 

dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana karakteristik 

gambaran foto polos dada dan faktor risiko pada pasien klinis CHF di Instalasi 

Radiologi RSUD Raden Mattaher Jambi?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui karakteristik gambaran foto polos dada dan faktor risiko pada 

pasien klinis CHF di Instalasi Radiologi RSUD Raden Mattaher Jambi. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Untuk mengetahui gambaran CHF 

2. Untuk mengetahui gambaran foto polos dada pada pasien klinis CHF  

3. Untuk mengetahui karakteristik faktor risiko CHF  

4. Untuk mengetahui karakteristik pasien klinis CHF (Jenis kelamin dan umur) 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti 

a. Melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan serta 

memanfaatkan dengan baik ilmu yang didapat selama melakukan penelitian. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk menambah 

pengetahuan dan pengalaman dalam membuat penelitian ilmiah.  

 

1.4.2 Manfaat Bagi Subjek Penelitian  

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

penyakit CHF dan pentingnya melakukan foto polos dada sebagai pemeriksaan 

penunjang pada pasien klinis CHF. 

1.4.3 Manfaat Bagi Klinisi dan Institusi  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai gambaran 

foto polos dada, angka kejadian, menentukan klasifikasi dan prognosis 

terhadap pasien CHF yang melakukan foto polos dada di Instalasi Radiologi 

RSUD Raden Mattaher Jambi. 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

evaluasi kerja di Instalasi Radiologi RSUD Raden Mattaher Jambi. 

 

1.4.4 Manfaat Bagi Peneliti Lain 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data dasar sebagai informasi 

dan acuan bagi penelitian selanjutnya. 


