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Abstrak  

Penyakit Paru Obstruksi Kronis merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan keterbatasan 

aliran udara di dalam seluruh nafas yang tidak sepenuhnya reversibel. Gangguan yang bersifat 

progresif ini disebabkan karena terjadinya inflamasi kronik akibat pajanan partikel atau gas 

beracun yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama dengan gejala utama sesak nafas, 

batuk dan produksi sputum meningkat yang menyebabkan terjadinya penumpukan jumlah 

sputum berlebih yang menyebabkan munculnya masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak 

efektif. Supaya ada penanganan masalah ppok khususnya pada pemenuhan kebutuhan 

oksigenasi, salah satunya dengan tindakan penghisapan lendir (Suction). Tujuan studi kasus ini 

adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan asuhan keperawatan pasien ppok 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 ppok dengan gangguan pemenuhan oksigenasi di ruang Intensive Care 

Unit (ICU).  Hasil sudi menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien ppok 

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 93% pada suction pertama menjadi 98% pada suction 

keempat. Rekomendasi tindakan Suction efektif dalam meningkatkan nilai saturasi oksigen, 

sehingga memenuhi kebutuhan oksigen.  

Kata kunci: ppok, Suction, peningkatan nilai saturasi oksigen 
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PENDAHULUAN 

Penyakit Paru Obstruksi Kronis 

(PPOK) merupakan suatu istilah yang sering 

digunakan untuk sekelompok penyakit paru-

paru yang berlangsung lama (Grace & 

Borlay, 2011) yang ditandai oleh adanya 

respons inflamasi paru terhadap partikel atau 

gas yang berbahaya (Padila, 2012). Adapun 

pendapat lain mengenai PPOK merupakan 

kondisi ireversibel yang berkaitan dengan 

dispnea saat aktivitas dan penurunan aliran 

masuk dan keluar aliran paru-paru (Smeltzer 

& Bare, 2006). 

Prevalensi kasus PPOK di Indonesia 

menempati urutan kedua 3,7% setelah asma 

4,5%. Prevalensi PPOK tertinggi terdapat di 

Nusa Tenggara Timur 10,0%, papua 8,0% 

Sulawesi tengah 6,7%, Sulawesi Selatan 

6,7%, Sulawesi barat 6,7% Jawa Timur 

3,6%, dan Sumatra Utara 3,6% (Riskesdas, 

2018). di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 

sebanyak 2,5%, pada tahun 2018 di Provinsi 

Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi 

2,4% (Riskesdas, 2018). Data rekam medis 

RSUD Simo Boyolali pada bulan Februari 

2020 diperoleh data 10 besar penyakit 

diruang HCU RSUD Simo, dimana PPOK 

menduduki urutan pertama yaitu sebesar 

89% ( Rekam Medis RSUD Simo Boyolali, 

2020). 

Menurut (Ikawati 2016), ada beberapa faktor 

resiko utama berkembangnya Penyakit Paru 

Obstruksi Kronis (PPOK) yaitu : Merokok, 

Polusi udara, Infeksi. Penyakit Paru 

Obstruksi Kronis dapat mengakibatkan 

kerusakan pada alveolar sehingga dapat 

mengubah fisiologi pernapasan, kemudian 

mempengaruhi oksigen tubuh secara 

keseluruhan. Faktor-faktor risiko tersebut 

diatas akan mendatangkan proses inflamasi 

bronkus dan juga menimbulkan kerusakan 

pada dinding bronkiolus terminalis. Akibat 

kerusakan ini akan terjadi obstruksi bronkus 

kecil (bronkiolus terminalis), yang akan 

mengalami penutupan pada obstruksi awal 

fase ekspirasi. Udara yang mudah masuk ke 

alveoli pada saat inspirasi, pada saat 

ekspirasi banyak terjebak dalam alveolus 

dan terjadi penumpukan udara. Hal inilah 

yang bisa menyebabkan adanya keluhan 

sesak napas dengan segala akibatnya. 

Adanya obstruksi pada awal ekspresi bisa 

menimbulkan kesulitan ekspirasi dan dapat 

mengganggu pertukaran oksigen pada tubuh 

(Ikawati, 2016). 

Pemenuhan kebutuhan oksigenasi 

merupakan kebutuhan dasar manusia yang 

digunakan untuk kelangsungan metabolisme 

sel tubuh mempertahankan hidup dan 

aktivitas berbagai organ atau sel. Sistem 

tubuh yang yang berperan dalam kebutuhan 

oksigenasi yaitu saluran pernapasan, bagian 

atas, bagian bawah, dan paru (Hidayat, 

2013).  

Intervensi yang dapat diberikan 

perawat merupakan tindakan suction 

dilakukan untuk membersihkan jalan nafas 

dari secret atau sputum dan juga untuk 

menghindari dari infeksi jalan napas, pasien 

terpasang ventilasi makanik mikroba dijalan 

napas (Hidayat, 2013). 

Dengan dilakukan tindakan suction 

maka perubahan saturasi oksigen pada 

pasien yang terpasang Endotracheal Tube 

(ETT) jalan napas menjadi bersih dan 

oksigen efektif masuk ke dalam paru-paru 

sehingga saturasi oksigen naik. Sama halnya 

dengan penelitian yang dilakukan dimana 

bersihan jalan napas dari sekret akan 

mengakibatkan perpindahan oksigen dari 

atmosfir kedalam paru-paru akan menjadi 

lebih efektif (Marlisa, 2011). 

Keadaan ini mendorong minat 

peneliti untuk meneliti penerapan “Asuhan 

Keperawatan Pada Pasien Penyakit Paru 

Obstruksi Kronis (PPOK) Dalam 

Pemenuhan Kebutuhan Oksigenasi di Ruang 

ICU RSUD Simo Boyolali Provinsi Jawa 

Tengah. 

 

 

 



METODE 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

dengan menggunakan metode pendekatan 

studi kasus. Studi kasus ini adalah studi 

untuk mengeksplorasi masalah asuhan 

keperawatan pasien PPOK dalam 

pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Data 

dikumpulkan dari hasil wawancara, 

observasi dan pemeriksaan fisik, studi 

dokumentasi. Subjek dalam studi kasus ini 

adalah satu orang pasien PPOK dalam 

pemenuhan kebutuhan Oksigenasi. Tempat 

penelitian di ICU RSUD Simo Boyolali 

pada tanggal 20 Februari - 22 Februari 2020. 

 

HASIL 

Hasil studi menunjukkan bahwa 

pengelolaan asuhan keperawatan pada 

pasien ppok 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 dengan penjabaran pada 

kamis 20 Februari 2020  yaitu pasien 

mengatakan penurunan kesadaran dan pada 

data objektif pasien terdapat suara ronchi, 

saliva berlebih, produksi sekret berlebih, 

sekret yang terhisap kurang lebih 5 cc, Spo2 

92%, HR 102 x/mnt, RR 30 x/mnt, warna 

sekret yang terhisap hijau kecoklatan, 

Hasil pada jum’at 21 februari 2020 

jam 13.30 wib yaitu S : pasien penurunan 

kesadaran, O : pasien lemas, saliva 

berkurang, sekret yang terhisap kurang lebih 

5 cc, Spo2 90%, HR 92 x/mnt, RR 25 x/mnt, 

warna sputum kuning kecoklatan,  

Hasil pada hari sabtu 22 Februari 

2020 jam 17.30 wib yaitu S : pasien 

penurunan kesadaran, O : produksi sputum 

berkurang, saliva berkurang, sekret yang 

terhisap kurang lebih 3 cc, ronchi berkurang, 

Spo2 98%, RR 27 x/mnt, HR 100 x/mnt,  

 

 

PEMBAHASAN 
Penulis melakukan implementasi 

berdasarkan dari intervensi yang telah 

disusun dengan memperhatikan aspek tujuan 

dan kriteria hasil dalam rentang normal yang 

diharapkan. Tindakan keperawatan yang 

dilakukan penulis selama 3x24 jam pada 

tanggal 20 februari 2020 sampai tanggal 22 

februari 2020 pada asuhan keperawatan Tn. 

S dengan bersihan jalan napas tidak efektif 

berhubungan dengan hipersekresi ditandai 

dengan sputum berlebih. Pasien diberikan 

asuhan keperawatan selama 3 hari berturut-

turut. Melakukan tindakan mengidentifikasi 

kebutuhan dilakukan tindakan suction 

menurut (Linda, 2017).  

Indikasi dilakukan suction pada 

pasien yaitu bila terjadi suara ronkhi,sekresi 

terlihat di saluran pernapasan, penurunan 

tingkat kesadaran, perubahan warna kulit, 

penurunan saturasi oksigen, dan adanya 

gangguan patensi jalan napas menurut 

(Kozier & Erb, 2012). Pasien dengan 

penurunan kesadaran sering mengalami 

permasalahan pada saluran pernapasan yaitu 

produksi sekret yang berlebih dimana dapat 

menghambat aliran udara dari hidung ke 

paru-paru menurut (Fredi, 2015). 

Hasil penelitian tindakan suction 

pada pasien penyakit paru obstruksi kronis 

(ppok) dalam pemenuhan kebutuhan 

oksigenasi. Penelitian ini menunjukan 

adanya peningkatan dari kadar saturasi 

oksigen setelah dilakukan suction. Hal 

tersebut dikarenakan terbebasnya jalan 

napas terhadap akumulasi sekret menjadikan 

perpindahan oksigen dari atmosfer ke dalam 

paru-paru menjadi efektif. Diharapkan 

saturasi oksigen pasien dalam batas normal 

(95% - 100%) menurut (Mulyadi, 2011). Hal 

ini sesuai dengan pengaruh tindakan suction 

akan lebih efektif digunakan dengan tujuan 

mengurangi maupun mencegah terjadinya 

penurunan oksigenasi menurut (Maggiore, 

2013).  



Sumbatan jalan napas yaitu keadaan 

yang tidak normal karena ketidak mampuan 

batuk secara efektif yang dapat disebabkan 

oleh penumpukan sekret yang kental akibat 

penyakit infeksi, imobilisasi, pembentukan 

sekresi. Tindakan suction dilakukan untuk 

membersihkan  jalan napas dari sekret atau 

sputum dan juga untuk menghindari dari 

infeksi jalan napas menurut (Hidayat, 2013). 

KESIMPULAN 

Hasil studi kasus menunjukkan 

bahwa pengelolaan asuhan keperawatan 

pada pasien ppok 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 93% pada suction pertama 

menjadi 98% pada suction keempat. 

Rekomendasi tindakan Suction efektif dalam 

meningkatkan nilai saturasi oksigen, 

sehingga memenuhi kebutuhan oksigen. 

 

SARAN 

Hasil studi kasus ini dapat digunakan 

untuk pengembangan ilmu keperawatan 

mengenai intervensi non farmakologi berupa 

terapi deep breathing exercise dan ROM 

aktif untuk menurunkan sesak nafas pada 

pasien CHF. 
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