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Abstrak  

Stroke merupakan penyakit serebrovaskuler yang terjadi karena berkurangnya 
aliran darah  dan oksigen ke otak, penyebab terjadinya stroke karena sumbatan, 
penyempitan, dan pecahnya pembuluh darah. Stroke dapat memicu terjadinya 
gagal napas, gagal napas dapat terjadi sebagai akibat langsung dari lesi stroke 
pada batang otak yang mengatur sistem respirasi, yang menyebabkan terjadinya 
penumpukan jumlah sputum berlebih yang menyebabkan munculnya masalah 
keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif. Supaya ada penanganan masalah 
stroke khususnya pada pemenuhan kebutuhan oksigenasi, salah satunya dengan 
tindakan penghisapan lendir (Suction). Tujuan studi kasus ini adalah untuk 
mengetahui gambaran pelaksanaan asuhan keperawatan pasien stroke dalam 
pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan 
menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini 
dipilih satu pasien sebagai subjek studi kasus yaitu pasien stroke dengan 
gangguan pemenuhan oksigenasi di ruang Intensive Care Unit (ICU).  Hasil sudi 
menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien stroke dalam 
pemenuhan kebutuhan oksigenasi yang dilakukan tindakan Suction sebanyak 4 
kali dalam rentang waktu 2 jam diperoleh hasil adanya peningkatan nilai saturasi 
oksigen sebelum dan sesudah dilakukan Suction. Setelah dilakukan Suction mulai 
hari pertama dengan hari ketiga terjadi peningkatan nilai saturasi oksigen 95% 
pada suction pertama menjadi 98% pada suction keempat. Rekomendasi tindakan 
Suction efektif dalam meningkatkan nilai saturasi oksigen, sehingga memenuhi 
kebutuhan oksigen. 

Kata kunci: Stroke, Suction, peningkatan nilai saturasi oksigen 
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PENDAHULUAN  
 
 Stroke termasuk penyakit 
serebrovaskuler yang terjadi karena 
berkurangnya aliran darah  dan oksigen ke 
otak, penyebab terjadinya stroke karena 
sumbatan, penyempitan, dan pecahnya 
pembuluh darah. Stroke merupakan urutan 
kedua penyakit mematikan setelah jantung. 
Serangan stroke lebih banyak dipicu 
karena hipertensi yang disebut sebagai 
silent killer, diabetes militus, obesitas dan 
berbagai gangguan aliran darah ke otak 
(Pudiastuti, 2014) 
 Stroke atau cerebrovaskuler disease 
menjadi penyebab ketidakmampuan bagi 
penderitanya, 25 – 74% dari lima puluh 
juta penderita stroke didunia tidak mampu 
melakukan aktifitas sehari-hari secara 
mandiri (Jeong, Han, Jang & Lee, 2018). 
Di Indonesia, angka prevalensi stroke 
secara nasional mencapai 10,9 per mil, 
angka kejadian stroke di Indonesia bahkan 
semakin meningkat, termasuk pada orang 
berusia yang semakin muda dibawah 50 
dan 40 tahun berdasarkan riset kesehatan 
dasar, kini di usia 45-50 tahun angka 
kejadian mencapai 14,2 per mil yang 
artinya setiap 1000 orang ada 14 orang 
yang terkena stroke pada rentang usia 
selanjutnya di 56-64 tahun, kejadian stroke 
menjadi 32,4 per mil berdasarkan riset 
kesehatan dasar. Prevalensi stroke di jawa 
tengah pada umur > 15 tahun mencapai 
12,3% berdasarkan data yang diperoleh 
dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta 
berjumlah 952 pada tahun 2016 dengan 
kasus baru mencapai 365 orang 
(Riskesdas, 2018). Di kabupaten Semarang 
sendiri penyakit stroke mengalami 
peningkatan pada tahun 2014 sampai tahun 
2018 dengan jumlah 3422 kasus Semarang 
(Dinkes, 2018). 

 Berdasarkan hasil studi 
pendahuluan yang dilakukan peneliti di 
Ruang ICU RSUD Ungaran pada 17 
Februari 2020 didapatkan data sebagai 
berikut : tahun 2018 sebanyak 285 pasien 
stroke iskemik, 124 pasien stroke 
perdarahan dan 103 pasien stroke ringan. 
Sedangkan pada tahun 2019 terjadi 
peningkatan sebanyak 312 pasien stroke 
iskemik, 109 pasien stroke perdarahan dan 
117 pasien stroke ringan, pada bulan 
September sampai Desember 2019 jumlah 
pasien stroke sebanyak 153 pasien, terdiri 
dari 98 pasien stroke iskemik, 24 pasien 
stroke perdarahan dan 31 pasien stroke 
ringan (Rekam medik RSUD Ungaran) 
 Stroke dapat memicu terjadinya 
gagal napas. Gagal napas dapat terjadi 
sebagai akibat langsung dari lesi stroke 
pada batang otak yang mengatur sistem 
respirasi, yang menyebabkan terjadinya 
penumpukan jumlah sputum berlebih yang 
menyebabkan munculnya masalah 
keperawatan bersihan jalan napas tidak 
efektif (PPNI, 2017). Kebutuhan 
oksigenasi di dalam tubuh harus terpenuhi 
karena masalah kebutuhan oksigen 
merupakan masalah utama dalam 
pemenuhan kebutuhan dasar manusia, jika 
oksigen dalam tubuh berkurang maka akan 
terjadi hipoksia dan akan terjadi kerusakan 
pada jaringan otak dan apabila hal itu 
berlangsung lama akan menimbulkan 
kematian (Fitriyana dan Susanto, 2017) 
 Oksigenasi merupakan kebutuhan 
dasar manusia yang paling mendasar yang 
digunakan untuk kelangsungan 
metabolisme sel tubuh, mempertahankan 
hidup dan aktifitas berbagai organ sel 
tubuh. Pasien dengan penurunan kesadaran 
sering mengalami permasalahan pada 
saluran pernafasan yaitu produksi sekret 
yang berlebih dimana dapat menghambat 
aliran udara dari hidung masuk ke paru-



paru. Sekret merupakan bahan yang 
dikeluarkan paru, bronchus, dan trachea 
melalui mulut. Keadaan abnormal 
penumpukan sekret pada pasien koma 
dikarenakan tidak mempunyai reflek batuk 
yang efektif untuk mengeluarkan sekret. 
Pasien koma harus dilakukan suction 
untuk mengeluarkan sekret supaya tidak 
terjadi penumpukan sekret yang 
menyebabkan bersihan jalan napas tidak 
efektif. (Nizar, 2017) 
 Bersihan jalan napas tidak efektif 
adalah ketidakmampuan membersihkan 
sekret atau obstruksi jalan napas napas 
untuk mempertahankan jalan napas paten. 
Tanda dan gejala yang muncul meliputi 
tidak mampu batuk,sputum berlebih, 
wheezing dan/atau ronkhi kering. Bersihan 
jalan napas tidak efektif bisa ditangani 
dengan tindakan keperawatan penghisapan 
jalan napas napas (Fadillah, Mustikasari, 
Aprisunadi, Adam, Dinarti, dan Rukmanan 
dkk, 2018) 
 Tindakan keperawatan yang dapat 
dilakukan pada pasien dengan bersihan 
jalan napas tidak efektif diantaranya 
monitor status oksigenasi (saturasi 
oksigen) sebelum, selama, dan sesudah 
tindakan, berikan oksigen dengan 
konsentrasi tinggi (100%) paling sedikit 30 
detik  sebelum dan sesudah tindakan, dan 
lakukan penghisapan lendir (suction). Nilai 
rata-rata saturasi oksigen setelah tindakan 
suction menunjukkan lebih besar dari pada 
nilai saturasi oksigen sebelum suction. Hal 
tersebut dikarenakan sumbatan jalan napas 
yang menghambat oksigen masuk ke 
dalam paru-paru sudah dikeluarkan dengan 
tindakan suction. (Nizar,2017) 
 
METODE  
 Subjek dalam studi kasus ini adalah 
pemenuhan kebutuhan oksigenasi pada 
pasien stroke. Suction dilakukan sebanyak 

4 kali dalam sehari dengan rentang waktu 
2 jam yang dilakukan selama 3 hari 
berturut-turut. Tempat pengambilan data 
dalam studi kasus di rencana dilakukan di 
ICU RSUD Ungaran. Penganbilan data 
dengan alokasi waktu 2 minggu. Metode 
pengumpulan data dengan wawancara dan 
observasi pada pasien. Studi dokumentasi 
pada studi kasus ini adalah Pengisian 
lembar observasi saturasi oksigen dengan 
mendatangi langsung responden dan 
melakukan monitor saturasi oksigen. Data 
pre saturasi oksigen diambil dari tindakan 
suction yang pertama dan data post 
diambil dari tindakan suction yang 
keempat selang waktu 10 detik. Penyajian 
data dapat dilakukan dengan bagan, 
gambar, tabel maupun, teksturan dan 
narasi. Etika yang mendasari penyusunan 
studi kasus ini meliputi  Informed Consent 
(Persetujuan Menjadi Pasien), 
Confidentiality (Kerahasiaan), Anomnity 
(Tanpa Nama) 
 
HASIL  

 Hasil studi kasus tentang 
kebutuhan oksigenasi pada pasien stroke 
diperoleh hasil adanya peningkatan nilai 
saturasi oksigen sebelum dan sesudah 
dilakukan suction. Setelah dilakukan 
suction mulai hari pertama dengan hari 
ketiga terjadi peningkatan nilai saturasi 
oksigen 95% pada suction pertama 
menjadi 98% pada suction keempat. 

 Pengkajian dilakukan dengan 
menggunakan B6 salah satunya dengan 
pengkajian kepatenan jalan napas 
(Breathing), hasil pengkajian Breathing 
saat dilakukan auskultasi terdapat suara 
gargling dan suara ronkhi, saliva dan 
sputum berlebih yang menutupi jalan 
napas serta pasien tidak mampu batuk 



sehingga saliva dan sputum yang berlebih 
susah dikeluarkan. Saat dilakukan 
pengkajian dengan pemeriksaan tanda-
tanda vital didapatkan data respirasi pasien 
30 x/ menit, Nadi 92 x/menit, tekanan 
darah 210/117 mmHg, saturasi oksigen 
92%. 

 Hasil dari analisa data tersebut 
dapat diangkat masalah keperawatan yang 
berdasarkan data subyektif dan obyektif 
yakni bersihan jalan napas tidak efektif. 
Adapun penyebab dari masalah 
keperawatan tersebut yakni hipersekresi 
jalan napas yang dibuktikan dengan 
sputum berlebih, tidak mampu batuk, dan 
terdapat suara ronkhi. Berdasarkan hal 
tersebut maka dapat dirumuskan diagnosa 
keperawatan yaitu bersihan jalan napas 
tidak efektif berhubungan dengan 
hipersekresi jalan napas  dibuktikan 
dengan sputum berlebih, tidak mampu 
batuk, terdapat suara ronkhi (D.0001). 

 Setelah perumusan diagnosa 
keperawatan, maka hal selanjutnya yang 
dapat dilakukan adalah menyusun rencana 
tindakan keperawatan pada pasien stroke 
dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi 
yaitu dengan tindakan penghisapan jalan 
napas (I.01020) dengan tujuan setelah 
dilakukan tindakan keperawatan  selama 
3x24 jam bersihan jalan napas tidak efektif 
teratasi dengan kriteria hasil bersihan jalan 
napas (L.01001) produksi sputum yang 
cukup meningkat menjadi menurun dari 
skala 2 menjadi skala 5, pola napas yang 
cukup memburuk menjadi membaik dari 
skala 2 menjadi skala 5, frekuensi napas 
yang cukup memburuk menjadi membaik 
dari skala 2 menjadi skala 5. 

 Berdasarkan tujuan dan kriteria 
hasil tersebut intervensi keperawatan yang 

dilakukan yaitu dilakukan penghisapan 
jalan napas (I.01020) meliputi observasi ; 
identifikasi kebutuhan dilakukan 
penghisapan lendir, auskultasi suara napas, 
monitor status oksigenasi, monitor jumlah 
dan konsistensi sekret. Terapeutik ; 
gunakan teknik aseptik, pilih ukuran 
cateter suction, berikan oksigen sebelum 
dan sesudah tindakan, lakukan 
penghisapan lendir. Edukasi ; anjurkan 
bernapas dalam dan pelan selama insersi 
cateter suction. 

 Asuhan keperawatan dilakukan 
selama 3 hari berturut turut, Suction 
dilakukan sebanyak 4 kali dalam sehari 
dengan rentang waktu 2 jam yang 
dilakukan selama 3 hari berturut-turut. 
Data pre saturasi oksigen diambil dari 
tindakan suction yang pertama dan data 
post diambil dari tindakan suction yang 
keempat selang waktu 10 detik. 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan 
pada pasien stroke dalam pemenuhan 
kebutuhan oksigenasi maka didapatkan 
hasil evaluasi tindakan keperawatan hari 
pertama Senin 17 Februari 2020 pukul 
19.30 WIB telah dilakukan evaluasi 
keperawatan didapatkan hasil subyektif 
tidak terkaji, obyektif pada pasien terdapat 
suara ronkhi, saliva berlebih, produksi 
sekret berlebih, sekret yang terhisap ±5 cc, 
SPO2 suction pertama 95%, SPO2 suction 
keempat 98%, HR 98 x/menit, RR 
28x/menit, warna sekret yang terhisap 
hijau kecoklatan. Assesment bahwa 
masalah bersihan jalan napas tidak efektif 
belum teratasi maka dilakukan Planning 
atau lanjutkan intervensi yaitu identifikasi 
kebutuhan dilakukan tindakan penghisapan 
lendir, monitor jumlah dan warna sputum, 
monitor status oksigenasi, lalukan 
penghisapan lendir. 



 Hari kedua Selasa 18 Februari 
2020 pukul 20.15 WIB telah dilakukan 
evaluasi keperawatan didapatkan hasil 
subyektif tidak terkaji dan obyektif pasien 
lemas, saliva berkurang, sekter yang 
terhisap ± 3cc, SPO2 suction pertama 
98%, SPO2 suction keempat 99%, HR 
102x/menit, RR 26 x/menit, warna sputum 
kuning kecoklatan. Assesment bahwa 
masalah bersihan jalan napas tidak efektif 
belum teratasi maka  dilakukan Planning 
atau lanjutkan intervensi yaitu identifikasi 
kebutuhan dilakukan tindakan penghisapan 
lendir, monitor jumlah dan warna sputum, 
monitor status oksigenasi, lakukan 
penghisapan lendir. 

 Hari ketiga Rabu 19 Februari 2020 
pukul 20.15 WIB telah dilakukan evaluasi 
keperawatan didapatkan hasil subyektif 
tidak terkaji, obyektif pada pasien produksi 
sputum berkurang, saliva berkurang, sekret 
yang terhisap ± 3cc, ronkhi berkurang, 
SPO2 suction pertama 95%, SPO2 suction 
keempat 98%, RR 24x/menit, HR 
91x/menit, Assesment bahwa masalah 
bersihan jalan napas tidak efektif teratasi 
maka Planning dihentikan atau hentikan 
intervensi. 

 Berdasarkan hasil studi kasus yang 
dilakukan di ruang ICU RSUD Ungaran 
diketahui bahwa sesudah dilakukan 
tindakan suction sebanyak 4 kali dalam 
sehari dengan rentang waktu 2 jam yang 
dilakukan selama 3 hari berturut-turut, 
maka didapatkan hasil sesuai kriteria hasil 
yang diharapkan yaitu produksi sputum 
menurun, pola napas membaik, dan 
frekuensi napas membaik serta 
peningkatan saturasi oksigen pada hari 
ketiga nilai saturasi oksigen 95% pada 
tindakan suction pertama menjadi 98% 
setelah diberikan suction keempat.  

PEMBAHASAN 
 
 Hasil pengkajian didapatkan data 
adanya suara gargling dan suara ronkhi. 
Menurut Primata (2016) Auskultasi bunyi 
napas tambahan seperti ronkhi pada pasien 
dengan peningkatan produksi sekret dan 
kemampuan batuk yang menurun sering 
didapatkan pada pasien stroke dengan 
penurunan kesadaran koma. Hal ini sesuai 
dengan Satyanegara (2014) Pasien stroke 
dengan tirah baring menimbulkan adanya 
sekret. Sekret susah dikeluarkan pada 
posisi rekumben dan akan berkumpul di 
daerah dependan pada dinding brochial. 
Akumulasi sekret yang terlalu lama dan 
berlebih menyebabkan cilia tidak efektif 
dalam mengeluarkan sikret dan 
menghambat jalan napas. 
 Hasil pengkajian didapatkan data 
saliva dan sputum berlebih, pasien tidak 
mampu batuk. Menurut Nizar (2017) 
Keadaan abnormal penumpukan sekret 
yang berlebih pada pasien koma 
dikarenakan mempunyai reflek batuk yang 
tidak efektif untuk mengeluarkan sekret. 
Hal ini sesuai dengan Smeltzer dan Bare 
(2013) Adanya materi yang menjadi 
penyebab terjadinya sumbatan jalan napas 
yaitu sputum, adanya sputum di saluran 
pernapasan atas yang tidak dapat ditelan 
atau dibatukkan oleh pasien dapat 
mengakibatkan fungsi jalan napas menjadi 
terganggu sehingga bersihan jalan napas 
menjadi tidak efektif yang sangat 
mengganggu kebutuhan oksigenasi. 
 Pada pemeriksaan fisik didapatkan 
respirasi pasien 30x/menit dan tekanan 
darah pasien 210/117 mmHg. Menurut 
AHA (2015) Hipertensi atau tekanan darah 
tinggi merupakan raktor tesiko terjadinya 
stroke. Hal ini sesuai dengan Bahrudin 
(2012) Respiasi dan tekanan darah pada 
pasien stroke mengalami peningkatan 



akibat terjadinya peningkatan TIK, hal 
tersebut menyebabkan berkurangnya darah 
pada otak dan mendesak otak pada saraf 
okulomotoris dan oblikal. 
 Hasil pengkajian didapatkan nilai 
saturasi pasien 92%. Menurut Nizar (2017) 
Saturasi oksigen merupakan presentase 
hemoglobin terhadap oksigen dalam arteri, 
penurunan nilai saturasi oksigen dapat 
diartikan adanya gangguan pada sistem 
pernpasan. Hal ini sesuai dengan Ningtyas 
(2017) Hemoglobin yang turun 
menunjukan adanya kekurangan oksigen 
dalam tubuh, hal ini dapat diukur dengan 
pulse oximetry atau dilihat secara obyektif 
yang menunjukkan konjungtiva pasien 
anemis atau pucat. Gambaran saturasi 
oksigen dalam tubuh dapat mengetahui 
kecukupan oksigen dalam tubuh. 
Dari data pengkajian didapatkan masalah 
keperawatan bersihan jalan napas tidak 
efektif. Menurut Hidayat (2014) pada 
pasien dengan gangguan sistem neurologi 
atau stroke dapat terjadi masalah bersihan 
jalan napas yang mengakibatkan sistem 
oksigenasi terganggu. Hal ini sesuai 
dengan Ningtyas (2017) Pasien stroke 
akan mengalami gangguan dalam 
pendistribusian oksigen ke jaringan tubuh, 
hal ini disebabkan adanya hambatan suplai 
oksigen yang masuk ke tubuh akibat 
penumpukan sekret yang berlebih pada 
jalan napas yang diikuti penurunan nilai 
saturasi oksigen.  
 Pasien mengalami hipersekresi 
jalan napas setelah di berikan makanan 
melalui slang NGT. Menurut Fadhilah, 
Mustikasari, Aprisunadi, Adam, Dinarti, 
dan Rukmanan dkk (2017) salah satu 
penyebab dari bersihan jalan napas tidak 
efektif adalah hipersekresi jalan napas. Hal 
ini sesuai dengan Sudoyo (2010) keadaan 
penumpukan sekret yang berlebih 

dikarenakan tidak mempunyai reflek batuk 
yang efektif untuk mengeluarkan sekret. 
 Pasien tidak mampu batuk, terdapat 
suara ronkhi dan wheezing. Menurut 
Fadhilah, Mustikasari, Aprisunadi, Adam, 
Dinarti, dan Rukmanan dkk (2017) gejala 
dan tanda mayor pada pasien dengan 
bersihan jalan napas tidak efektif meliputi 
batuk tidak efektif atau tidak mampu 
batuk, sputum berlebih atau obstruksi jalan 
napas, dan terdapat suara mengi, wheezing 
dan/atau ronkhi kering. Hai ini sesuai 
dengan Satyanegara (2014) pasien stroke 
dengan tirah baring dapat menyebabkan 
timbulnya sekret pada mukosa saluran 
pernapasan. Sekret susah dikeluarkan pada 
posisi rekumben dan akan berkumpul di 
daerah dependen pada dinding brochial 
yang menyebabkan cilia tidak efektif 
dalam pengeluaran sekret. 
 Beberapa hal yang harus 
diperhatikan yaitu menentukan prioritas, 
menentukan tujuan, melakukan kriteria 
hasil dan merencanakan tindakan. Setelah 
dilakukan tindakan keperawatan 
diharapkan bersihan jalan napas tidak 
efektif teratasi dengan kriteria hasil seperti 
ekspetasi yang ingin dicapai yaitu produksi 
sputum yang cukup meningkat menjadi 
menurun dari skala 2 menjadi skala 5, pola 
napas yang cukup memburuk menjadi 
membaik dari skala 2 menjadi skala 5, 
frekuensi napas yang cukup memburuk 
menjadi membaik dari skala 2 menjadi 
skala 5. 
 Berdasarkan tujuan dan kriteria 
hasil tersebut, intervensi yang dilakukan 
yaitu penghisapan jalan napas yang 
dilakukan sebanyak 4 kali dalam rentang 
waktu 2 jam kemudian observasi saturasi 
oksigen setelah 10 detik. Menurut 
Fadhilah, Mustikasari, Aprisunadi, Adam, 
Dinarti, dan Rukmanan dkk (2018) 
penghisapan jalan napas adalah 



membersihkan sekret dengan memasukkan 
kateter suction bertekanan negatif kedalam 
mulut, nasofaring, trakea dan endotracheal 
tube. Hal ini sesuai dengan Nizar (2017) 
tindakan penghisapan lendir perlu 
dilakukan pada pasien yang mengalami 
penurunan kesadaran karena kurang 
responsif atau yang memerlukan 
pembuangan sekret oral. Dengan 
dilakukan tindakan suction diharapkan 
saturasi oksigen pasien dalam batas normal 
(>95%). 
 Penatalaksanaan yang pertama 
yaitu observasi. Lakukan identifikasi 
kebutuhan dilakukan penghisapan lendir 
untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan 
pasien perlu dilakukan penghisapan lendir. 
Indikasi untuk penghisapan lendir 
termasuk adanya ronkhi, sekresi terlihat di 
saluran napas, penurunan saturasi oksigen, 
dan gangguan pernapasan akut (Linda, 
2017). Auskultasi suara napas untuk 
mengetahui suara napas pasien. Pada suara 
napas normal tidak ditemukan adanya 
suara tambahan, jika ditemukan suara 
tambahan indikasi tersebut meliputi suara 
krakles, ronchi, wheezing, fleural friction 
rub, vocal resonansi (Eviana, 2013). 
Monitor status oksigenasi untuk 
mengetahui status oksigenasi pada pasien. 
Nilai normal pernapasan dewasa yaitu 16-
20x/menit dan nilai saturasi normal yaitu 
95%-100% (WHO, 2018). Monitor jumlah 
dan konsistensi sekret untuk mengetahui 
produksi sekiret pada pasien. Keadaan 
abnormal produksi mucus yang berlebih 
(karena gangguan fisik, kimiawi, atau 
infeksi yang terjadi pada membran 
mukosa) menyebabkan proses 
pembersihan tidak berjalan secara normal 
sehingga mucus tersebut akan tertimbun 
(sylvia, 2011). 
 Penatalaksanaan yang kedua yaitu 
terapeutik. Gunakan teknik aseptik untuk 

mencegah masuknya mikroorganisme ke 
dalam tubuh pasien. Teknik aseptik 
merupakan metode penjagaan yang 
digunakan dalam setiap tindakan yang 
membawa resiko masuknya 
mikroorganisme ke dalam tubuh  pasien 
(Setianto, 2015). Pilih ukuran cateter 
suction untuk menyesuaikan kebutuhan 
pasien. Ukuran cateter suction untuk 
dewasa adalah 12-18 Fr (Kozier, 2012). 
Berikan oksigen sebelum dan sesudah 
tindakan untuk mencegah hipoksia. 
Diperlukan kesediaan oksigen yang 
melimpah sebelum dilakukan tindakan 
suction untuk mengantisipasi hal tersebut 
(Krisna, 2015). Lakukan penghisapan 
lendir untuk meningkatkan membebaskan 
sumbatan jalan napas. Jalan napas menjadi 
bersih sehingga oksgen efektif masuk ke 
dalam paru-paru sehingga saturasi oksigen 
naik (Nizar, 2017). 
 Penatalaksanaan yang ketiga yaitu 
edukasi. Anjurkan bernapas dalam dan 
pelan selama insersi cateter suction untuk 
meningkatkan efektifitas pernapasan. 
Napas dalam menyebabkan peningkatan 
peredaran darah ke otot pernapasan, 
lancarnya aliran darah akan membawa 
oksigen  yang lebih banyak ke otot-otot 
pernapasan (Mayuni, 2015).  
 Implementasi keperawatan 
berdasarkan intervensi yang telah disusun 
pada diagnosa bersihan jalan napas tidak 
efektif. Pasien diberikan asuhan 
keperawatan selama 3 hari berturut-turut. 
Mengidentifikasi kebutuhan dilakukan 
penghisapan lendir, menurut Linda (2017) 
Indikasi untuk penghisapan lendir 
termasuk adanya ronkhi, sekresi terlihat di 
saluran napas, penurunan saturasi oksigen, 
dan gangguan pernapasan akut. Hal ini 
sesuai dengan Pudiastuti (2013) pasien 
dengan penurunan kesadaran sering 
mengalami permasalahan pada saluran 



pernapa san yaitu produksi sekret yang 
berlebih dimana dapat menghambat aliran 
udara dari hidung ke paru-paru. 
 Mengauskultasi suara napas, 
menurut Wijaya dan Putri (2013) tanda 
dan gejala bersihan jalan napas tidak 
efektif yaitu timbulnya pernapasan sulit 
dan tidak teratur serta suara terdengar 
ronkhi. Hai ini sesuai dengan Satyanegara 
(2014) pasien stroke dengan tirah baring 
dapat menyebabkan timbulnya sekret pada 
mukosa saluran pernapasan. Sekret susah 
dikeluarkan pada posisi rekumben dan 
akan berkumpul di daerah dependen pada 
dinding brochial 
 Memonitor status oksigenasi, 
menurut Amadarmoyo (2012) dalam 
kaitannya dalam pemenuhan kebutuhan 
oksigenasi tidak terlepas dari 
perananfungsi  sistem  pernapasan dan 
kardiovaskular yang menyuplai kebutuhan 
oksigen. Hal ini sesuai dengan Nizar 
(2017) saturasi oksigen merupakan 
presentasi hemoglobin terhadap oksigen 
dalam arteri, penurunan nilai dari saturasi 
oksigen dapat diartikan adanya gangguan 
pasa sistem pernapasan, keadaan lebih 
buruk dari penurunan saturasi oksigen 
adalah apabila lebih dari 4 menit pasien 
tidak mendapatkan oksigen maka akan 
berakibat kerusakan otak yang tidak dapat 
diperbaiki, 
 Memonitor jumlah dan konsistensi 
sputum. Menurut Bachtiar (2015) 
pemeriksaan yang mendukung salah 
satunya adalah pemeriksaan sputum. Hal 
ini sesuai dengan Yilmaz (2011) sputum 
yang keluar dapat di evaluasi sumber, 
warna, volume dan konsistensinya karena 
sputum biasanya memperlihatkan secara 
spesifik proses kejadian patologikpada 
pembentukan sputum itu sendiri. 
 Memilih ukuran cateter suction, 
menurut Koezier, Berman, dan Snyder 

(2012) tindakan suction direkomendasikan 
menggunakan ukuran cateter suction 12 Fr 
dan tekanan 100mmHg-120mmHg untuk 
pasien dewasa. Hal ini sesuai dengan 
American Association for Respiratory 
Care (2010) menganjurkan untuk selalu 
melakukan pengaturan tekanan sebelum 
melakukan tindakan suction dengan cara 
menutup ujung selang yang 
menghubungkan cateter suction dengan 
tempat penampung mukus kemudian 
tekanan yang dianjurkan (100 mmHg – 
150 mmHg) diatur dengan memutar 
pengatur tekanan (vacum tegulator) yang 
terdapat pada suction control. Penggunaan 
tekanan suction yang berlebihan (> 150 
mmHg) dapat menyebabkan penurunan 
saturasi oksigen, trauma jalan naps hingga 
menyebabkan kolaps alveoli. 
 Melakukan penghisapan lendir, 
menurut Linda (2017) Suction digunakan 
untuk mempertahankan jalan napas paten 
dan merupakan tindakan steril yang hanya 
dipakai ketika pasien membutuhkannya. 
Hal ini sesuai dengan Nizar (2017) 
penghisapan digunakan apabila pasien 
tidak mampu membersihkan sekret. 
Penghisapan lendir perlu dilakukan pada 
pasien yang mengalami penurunan 
kesadaran karna kurang respunsif atau 
yang memerlukan pembuangan sekret oral. 
 Suction dilakukan sebanyak 4 kali 
dalam rentang waktu 2 jam. Menurut Nizar 
(2011) suction dilakukan sebanyak 4 kali 
dalam rentang waktu 2 jam karena 
meminimalisir terjadinya faktor 
pengganggu dari tindakan seperti 
nebulizer. Hal ini sesuai dengan Kintong, 
Malara dan Mulyadi (2014) dari setiap 2 
jam rentang tindakan suction menunjukkan 
adanya peningkatan kadar saturasi 
oksigen, hal tersebut menunjukkan 
semakin bersihnya jalan napas akan 
meningkatkan keefektifan pertukaran gas.  



 Pengambilan data dilakukan 
setelah tindakan suction selang waktu 10 
detik. Menurut Nizar (2017) pengambilan 
data post dilakukan setelah 10 detik 
tindakan suction yang bertujuan untuk 
memberikan kompensasi terhadap paru-
paru untuk melakukan pertukaran gas dan 
jantung untuk memompa darah. Hal ini 
sesuai dengan  Kintong, Malara dan 
Mulyadi (2014) bahwa dalam membaca 
hasil saturasi oksigen tidak dilakukan 
seketika setelah dilakukan suction tetapi 
selang waktu 10-15 detik supaya pasien 
mendapatkan kesempatan bernapas dan 
oksigen sudah terdistribusi keseluruh 
tubuh. 
 Hasil evaluasi pasien mengalami 
keberhasilan setelah dilakukan tindakan 
keperawatan selama 3x24 jam. Hari 
pertama Senin 17 Februari 2020 
didapatkan data  terdapat suara ronkhi, 
saliva berlebih, produksi sekret berlebih, 
SPO2 suction pertama 95%, SPO2 suction 
keempat 98%, RR 28 x/menit. Hari kedua 
Selasa 18 Februari 2020 didapatkan data 
suara ronkhi berkurang, saliva berkurang, 
SPO2 suction pertama 98%, SPO2 suction 
keempat 99%, RR 26 x/menit. Hari ketiga 
Rabu 19 Februari 2020 didapatkan data 
produksi sputum berkurang, Saliva 
berkurang, Tidak ada suara ronkhi, SPO2 
suction pertama 95% , SPO2 suction ke 
empat 98%, RR 24x/menit, HR 91x/menit.  
 Masalah bersihan jalan napas tidak 
efektif dapat teratasi. Menurut Fadhilah, 
Mustikasari, Aprisunadi, Adam, Dinarti, 
dan Rukmanan dkk (2018) kriteria hasil 
yang diharapkan yaitu produksi sputum 
menurun, pola napas membaik, dan 
frekuensi napas membaik. Hal ini sesuai 
dengan Nizar (2017) nilai rata-rata saturasi 
oksigen setelah tindakan suction 
menunjukkan lebih besar dari pada nilai 
saturasi oksigen sebelum suction. Hal 

tersebut dikarenakan sumbatan jalan napas 
yang menghambat oksigen masuk ke 
dalam paru-paru  sudah dikeluarkan 
dengan tindakan suction. 
 Alat ukur yang digunakan adalah 
oksimetri. Menurut Kozier dan Erb (2012) 
oksimetri adalah alat yang relative mudah 
dalam penggunaannya untuk mengukur 
saturasi oksigen dan merupakan prosedur 
non invasive. Hal ini sesuai dengan Tabias 
(2011) oksimetri merupakan pengukuran 
diferensial berdasarkan metode absorpsi 
spektofotometri. Probe oksimetri terdiri 
dari dua diode pemancar cahaya LED satu 
merah dan yang lain inframerah yang 
menstramisikan cahaya melalui kuku, 
jaringan, vena, darah arteri melalui 
fotodetektor yang diletakkan di depan 
LED. Fotodetektor tersebut mengukur 
jumlah cahaya merah dan inframerah yang 
diabsorbsi oleh hemoglobin oksigenasi 
dalam arteri dan dilaporkan sebagai 
saturasi oksigen.   
 Instrumen yang digunakan untuk 
mencatat hasil pengamatan saturasi 
oksigen adalah lembar observasi. Menurut 
Ahmadi (2014) lembar observasi 
merupakan catatan-catatan hasil 
pengamatan yang diamati. Hal ini sesuai 
dengan Nizar (2017) lembar observasi 
digunakan selama proses pengambilan data 
untuk memcatat hasil observasi pada 
responden yang di ukur nilai saturasi 
oksigen sebelum dan sesudah tindakan 
suction, kemudian dicatat pada lembar 
observasi. 
 Berdasarkan hasil studi kasus yang 
dilakukan di ruang ICU RSUD Ungaran 
diketahui bahwa sesudah dilakukan 
tindakan suction sebanyak 4 kali dalam 
sehari dengan rentang waktu 2 jam yang 
dilakukan selama 3 hari berturut-turut, 
maka didapatkan hasil sesuai kriteria hasil 
yang diharapkan yaitu produksi sputum 



yang cukup meningkat menjadi menurun 
dari skala 2 menjadi skala 5, pola napas 
yang cukup memburuk menjadi membaik 
dari skala 2 menjadi skala 5, frekuensi 
napas yang cukup memburuk menjadi 
membaik dari skala 2 menjadi skala 5. 
Peningkatan saturasi oksigen pada hari 
ketiga nilai saturasi oksigen 95% pada 
tindakan suction pertama menjadi 98% 
setelah diberikan suction keempat. 

KESIMPULAN  

 Penulis menyimpulkan proses 
keperawatan mulai dari pengkajian, 
penentuan diagnosa, intervensi, 
implementasi, dan evaluasi tentang asuhan 
keperawatan pasien stroke dalam 
pemenuhan kebutuhan oksigenasi pada 
Ny. Y di ruang Intensif Care Unit (ICU) 
RSUD Ungaran dengan mengaplikasikan 
hasil pengaruh tindakan suction untuk 
meningkatkan nilai saturasi oksigen. Dari 
uraian bab pembahasan, maka penulis 
dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pengkajian  
 Pengkajian yang dilakukan pada 
pasien stroke dalam pemenuhan 
kebutuhan oksigenasi menggunakan 
pengkajian B6 (Breathing, blood, brain, 
bladder, bowel, bone). Hasil pengkajian 
Breathing saat dilakukan auskultasi 
terdapat suara gargling dan suara 
ronkhi, saliva dan sputum berlebih yang 
menutupi jalan napas serta pasien tidak 
mampu batuk sehingga saliva dan 
sputum yang berlebih susah 
dikeluarkan. Saat dilakukan pengkajian 
dengan pemeriksaan tanda-tanda vital 
didapatkan data respirasi pasien 30 x/ 
menit, Nadi 92 x/menit, tekanan darah 
210/117 mmHg, saturasi oksigen 92%.
  

2. Diagnosa Keperawatan  
 Diagnosa keperawatan yang 
menjadi fokus studi yaitu bersihan jalan 
napas tidak efektif berhubungan dengan 
hipersekresi jalan napas dibuktikan 
dengan sputum berlebih, tidak mampu 
batuk, terdapat suara ronkhi (D.0001) 

3. Intervensi Keperawatan 
 Pada diagnosa bersihan jalan napas 
tidak efektif yang menjadi intervensi 
utama adalah penghisapan jalan napas 
(I.01020) meliputi observasi ; 
identifikasi kebutuhan dilakukan 
penghisapan lendir, auskultasi suara 
napas, monitor status oksigenasi, 
monitor jumlah dan konsistensi sekret. 
Terapeutik ; gunakan teknik aseptik, 
pilih ukuran cateter suction, berikan 
oksigen sebelum dan sesudah tindakan, 
lakukan penghisapan lendir. Edukasi ; 
anjurkan bernapas dalam dan pelan 
selama insersi cateter suction. 

4. Implementasi Keperawatan 
 Implementasi keperawatan yang 
dilakukan sudah sesuai dengan 
intervensi yang telah dibuat.  Suction 
merupakan suatu cara mengeluarkan 
sekret dari saluran napas dengan 
menggunakan cateter yang dimasukkan 
melalui hidung atau rongga mulut ke 
dalam pharyng atau trachea. Dengan 
dilakukan suction maka jalan napas 
menjadi bersih dan oksigen efektif 
masuk ke  dalam paru-paru sehingga 
nilai saturasi oksigen meningkat. 

5. Evaluasi Keperawatan  
 Hasil evaluasi akhir pasien 
mengalami keberhasilan setelah 
dilakukan tindakan keperawatan selama 
3x24 jam. Didapatkan hasil sesuai 
dengan kriteria hasil yang diharapkan 
yaitu produksi sputum yang cukup 
meningkat menjadi menurun dari skala 
2 menjadi skala 5, pola napas yang 



cukup memburuk menjadi membaik 
dari skala 2 menjadi skala 5, frekuensi 
napas yang cukup memburuk menjadi 
membaik dari skala 2 menjadi skala 5. 
Peningkatan saturasi oksigen pada hari 
ketiga nilai saturasi oksigen 95% pada 
tindakan suction pertama menjadi 98% 
setelah diberikan suction keempat. 
 

SARAN 

Setelah penulis melakukan asuhan 
keperawatan pada pasien stroke dalam hal 
ini penulis memberikan beberapa saran 
setelah langsung mengamati lebih dekat 
didalam perkembangan status primer. 

1. Bagi Rumah Sakit 
 Rumah sakit khususnya RSUD 
Ungaran dapat memberikan pelayanan 
kesehatan dan dapat mempertahankan 
kerjasama baik antara tim kesehatan 
maupun dengan pasien, sehingga dapat 
meningkatkan mutu pelayanan asuhan 
keperawatan yang diberikan dapat 
mendukung kesembuhan pasien secara 
optimal. 

2. Bagi Perawat 
 Baiknya perawat memiliki 
tanggung jawab dan senantiasa 
meningkatkan keterampilan yang lebih 
dan selalu berkoordinasi dengan tim 
kesehatan lain dalam memberikan 
asuhan keperawatan khususnya pada 
pasien stroke. 

3. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan 
 Institusi pendidikan keperawatan 
lebih meningkatkan mutu pelayanan 
yang berkualitas dan profesional 
sehingga bisa menghasilkan perawat 
yang terampil, inovatif dan profesional 
yang mampu memberikan asuhan 

keperawatan sesuai kode etik 
keperawatan. 

4. Bagi Klien dan Keluarga 
 Diharapkan dapat memberikan 
tindakan pengelolaan selanjutnya pada 
pasien stroke dengan tindakan suction 
sehingga dapat meningkatkan nilai 
saturasi oksigen pasien. 
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