
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Oksigenasi 

1. Pengertian 

Oksigen merupakan salah satu kebutuhan yang diperlukan dalam 

proses kehidupan karena oksigen sangat berperan dalam proses 

metabolisme tubuh. Kebutuhan oksigen didalam tubuh harus terpenuhi 

karena apabila berkurang maka akan terjadi kerusakan pada jaringan otak 

dan apabila berlangsung lama akan menyebabkan kematian Proses 

pemenuhan kebutuhan oksigen pada manusia dapat dilakukan dengan cara 

pemberian oksigen melalui saluran pernafasan, pembebasan jalan nafas 

dari sumbatan yang menghalangi masuknya oksigen, memulihkan dan 

memperbaiki organ  pernafasan agar berfungsi secara normal 

(Taqwaningtyas, Ficka (2013) dalam Hidayat dan Uliyah, 2005). 

Pemberian oksigen berupa pemberian oksigen ke dalam paru-paru 

melalui saluran pernapasan menggunakan alat bantu oksigen. Pemberian 

oksigen kepada klien dapat melalui tiga cara, yaitu melalui kateter nasal, 

kanula nasal, dan masker oksigen . 

Oksigenasi adalah memberikan aliran gas oksigen (O2) lebih dari 

21% pada tekanan 1 atmosfer sehingga konsentrasi oksigen meningkat 

dalam tubuh. (Kristina (2013) dalam Saryono dan Widianti, 2010).  
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Oksigenasi adalah proses penambahan oksigen kedalam system 

kimia dan fisika. Oksigen (O2) merupakan gas tidak berwarna dan tidak 

berbau yang sangat dibutuhkan dalam proses metabolisme sel, sebagai 

hasilnya terbentuklah karbondioksida ,energy dan air. Penambahan 

karbondioksida yang melebihi batas normal pada tubuh akan memberikan 

dampak yang cukup bermakna terhadap aktivitas sel (Adityana, Rosi 

(2012) dalam Mubarak dan Chayatin, 2007). 

Sistem pernapasan berperan penting untuk mengatur pertukaran 

oksigen dan karbondioksida antara udara dan darah. Oksigen diperlukan 

oleh semua sel untuk menghasilkan sumber energy, adenosine triposfat 

(ATP), karbondioksida dihasilkan oleh sel-sel yang secara metabolisme 

aktif dan membentuk asam, yang harus dibuang dari tubuh.  Untuk 

melakukan pertukaran gas, system kardiovaskuler dan system respirasi 

harus bekerjasama. Sistem kardiovaskuler bertanggungjawab untuk perfusi 

darah melalui paru. Sedangkan system pernapasan melakukan dua fungsi 

terpisah ventilasi dan rspirasi (Maryudianto, Wahyu (2012) dalam 

Elisabeth J. Corwin, 2009). 

2. Masalah keperawatan yang lazim terjadi pada masalah oksigenasi  

Menurut Herdman, T. Heather (2014), diagnosa keperawatan yang 

lazim terjadi pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan 

oksigenasi diantaranya adalah : 
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1) Ketidakefektifan bersihan jalan nafas (00031) 

Domain 11 : Keamanan/ Perlindungan 

Kelas 2 : Cedera Fisik 

Definisi : Ketidakmampuan untuk membersihkan sekresi 

atau obstruksi dari saluran napas untuk mempertahankan bersihan 

jalan napas. 

Batasan Karakteristik 

Tidak ada batuk, suara napas tambahan, perubahan frekuensi 

napas, perubahan irama napas, sianosis, kesulitan berbicara/ 

mengeluarkan suara, penurunan bunyi napas, dispnea, sputum 

dalam jumlah yang berlebihan, batuk yang tidak efektif, ortopnea, 

gelisah, mata terbuka lebar 

Faktor yang Berhubungan 

1) Lingkungan 

Perokok pasif, mengisap asap, merokok 

2) Obstruksi Jalan Napas 

Spasme jalan napas, mukus dalam jumlah berlebihan, eksudat 

dalam alveoli, materi asing dalam jalan napas, adanya jalan 

napas buatan, sekresi yang tertahan/ sisa sekresi, sekresi 

dalam bronki 

2) Ketidakefektifan Pola nafas (00032) 

Domain 4 : Aktivitas/Istirahat 

Kelas 4 : Respons Kardiovaskular/Pulmonal 
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Definisi : Inspirasi dan/atau ekspirasi yang tidak member 

ventilasi adekuat 

Batasan Karakteristik 

Perubahan kedalaman pernapasan, perubahan ekskursi dada, 

mengambil posisi tiga titik, bradipnea, penurunan tekanan 

ekspirasi, penurunan tekanan inspirasi, penurunan ventilasi 

semenit, penurunan kapasitas vital, dispnea, peningkatan 

diameter anterior-posterior, pernapasan cuping hidung, 

ortopnea, fase ekspirasi memanjang, pernapasan bibir, 

takipnea, penggunaan otot aksesorius untuk bernapas 

Faktor yang Berhubungan 

Ansietas , posisi tubuh, deformitas tulang, deformitas dinding 

dada, keletihan, hiperventilasi, sindrom hipoventilasi, 

gangguan musculoskeletal, kerusakan neurologis, imaturitas 

neurologis, disfungsi neuromuscular, obesitas, nyeri, keletihan 

otot pernapasan, cedera medulla spinalis 

3) Gangguan pertukaran gas (00030) 

Domain 3 : Eliminasi dan Pertukaran 

Kelas 4 : Fungsi Pernapasan 

Definisi : Kelebihan atau deficit pada oksigenasi dan/atau 

eliminasi karbondioksida pada membrane alveolar-kapiler. 

Batasan Karakteristik 
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pH darah arteri abnormal, pH arteri abnormal, pernapasan 

abnormal (mis, kecepatan, irama, kedalaman), konfusi, 

sianosis (pada neonates saja), penurunan karbondioksida, 

diaphoresis, dispnea, sakit kepala saat bangun, hiperkapnia, 

hipoksemia, hipoksia, iritabilitas, napas cuping hidung, gelisah 

Somnolen, takikardia, gangguan penglihatan 

Faktor yang Berhubungan 

Perubahan membrane alveolar-kapiler, ventilasi-perfusi 

4) Penurunan curah jantung (00029) 

Domain 4 : Aktivitas/Istirahat 

Kelas 4 : Respon Kardiovaskular/Pulmonal 

Definisi : Ketidakadekuatan darah yang dipompa oleh 

jantung untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh 

Batasan Karakteristik 

1) Perubahan Frekuensi/Irama Jantung 

Aritmia, bradikardia, perubahan EKG, palpitasi, takikardia 

2) Perubahan Preload 

Penurunan tekanan vena sentral (central venous pressure, 

CVP), penurunan tekanan baji arteri paru (pulmonary artery 

wedge pressure, PAWP), edema, keletihan, peningkatan 

CVP, peningkatan PAWP, distensi vena jugular, murmur, 

peningkatan berat badan 
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3) Perubahan Afterload 

Kulit lembap, penurunan nadi perifer, penurunan resistansi 

vascular paru (pulmonary vascular resistance, PVR), 

penurunan resistansi vascular sistemik (systemic vascular 

resistance, SVR), dispnea, peningkatan PVR, peningkatan 

SVR, oliguria, pengisian kapiler memanjang, perubahan 

warna kulit, variasi pada pembacaan tekanan darah 

4) Perubahan Kontraktilitas 

Batuk, crackle, penurunan indeks jantung, penurunan fraksi 

ejeksi, penurunan left ventricular stroke work index 

(LVSWI), penurunan stroke volume index (SVI), ortopnea, 

dispnea paroksismal nocturnal, bunyi S3, bunyi S4 

5) Perilaku/Emosi 

Ansietas, gelisah 

Faktor yang Berhubungan 

Perubahan afterload, perubahan kontraktilitas, perubahan 

frekuensi jantung, perubahan preload, perubahan irama, 

perubahan volume sekuncup 

 

B. Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) 

1. Pengertian 

Penyakit paru obstruksi kronik adalah klasifikasi luar dari 

gangguan, yang mencakup bronchitis kronis,bronkiektasis, empisema 
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dan asma yang merupakan kondisi ireversibel yang berkaitan dengan 

dispnea saat aktivitas dan penurunan aliran masuk dan keluar udara 

paru-paru (Bruner & Suddarth, 2002). 

Penyakit paru obstruksi kronik adalah suatu istilah yang sering 

digunakan untuk sekelompok penyakit paru-paru yang berlangsung 

lama dan ditandai oleh peningkatan resistensi terhadap aliran udara 

sebagai gambaran patofiologi utamanya. Ketiga penyakit yang 

membentuk satu kesatuan yang dikenal dengan COPD adalah bronchitis 

kronis, emfisema paru-paru dan asthma bronchiale (Smeltzer, 2001). 

Penyakit paru obstruksi kronis adalah obstruksi saluran 

pernafasan yang progresif dan ireversibel, terjadi bersamaan bronkitis 

kronik, emfisema atau kedua-duanya (Snider,2003). 

Penyakit paru obstruksi kronis adalah suatu sindroma yang 

ditandai dengan abnormalitas uji aliran udara ekspirasi yang tidak 

menunjukkan perubahan bermakna selama periode beberapa bulan 

observasi (Brashers, 2007). 

Penyakit Paru Obstruksi Kronik merupakan sesuatu istilah yang 

sring digunakan untuk sekelompok penyakit paru-paru yang 

berlangsung lama dan ditandai oleh peningkatan resistensi terhadap 

aliran udara sebagai gambaran patofisiologi utamanya. Ketiga penyakit 

yang membentuk satu kesatuan yang dikenal dengan COPD ( Chronic 

Obstruktiv Pulmonary Disesae ) adalah asma bronchial, bronchitis 

kronik dan emphysema paru (Somantri, 2009). 
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Penyakit paru obstruksi kronis adalah penyakit paru kronik 

dengan karakteristik adanya hambatan aliran udara di saluran nafas 

yang bersifat progresif nonreversibel atau reverparsial, serta adanya 

respons inflamasi paru terhadap partikel atau gas yang berbahaya 

(GOLD, 2009). 

Penyakit paru obstruksi kronis adalah suatu istilah yang sering 

digunakan untuk sekelompok penyakit paru-paru yang berlangsung 

lama dan ditandai oleh peningkatan resistensi terhadap aliran udara 

sebagai gambaran patofisiologi utamanya (Irman, 2008). 

Jadi penyakit paru obstruksi kronik adalah suatu penyakit yang 

menimbulkan gangguan saluran nafas yang meliputi bronchitis kronis, 

emfisema paru, bronkiektasis dan asma. 

 

2. Anatomi dan Fisiologi  

a. Anatomi Sistem Pernafasan 

 

Gambar 1.1 Anatomi Sistem Pernafasan 
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Organ pernapasan 

a. Hidung 

Hidung atau naso atau nasal merupakan saluran udara 

yang pertama, mempunyai dua lubang (kavum nasi), 

dipisahkan oleh sekat hidung (septum nasi). Di dalamnya 

terdapat bulu-bulu yang berguna untuk menyaring udara, debu, 

dan kotoran yang masuk ke dalam lubang hidung. 

b. Faring 

Faring atau tekak merupakan tempat persimpangan 

antara jalan pernapasan dan jalan makanan, terdapat di bawah 

dasar tengkorak, di belakang rongga hidung, dan mulut sebelah 

depan ruas tulang leher. Hubungan faring dengan organ-organ 

lain adalah ke atas berhubungan dengan rongga hidung, 

dengan perantaraan lubang yang bernama koana, ke depan 

berhubungan dengan rongga mulut, tempat hubungan ini 

bernama istmus fausium, ke bawah terdapat 2 lubang (ke depan 

lubang laring dan ke belakang lubang esofagus). 

c. Laring 

Laring atau pangkal tenggorokan merupakan saluran 

udara dan bertindak sebagai pembentukan suara, terletak di 

depan bagian faring sampai ketinggian vertebra servikal dan 

masuk ke dalam trakhea di bawahnya. Pangkal tenggorokan itu 

Asuhan Keperawatan Pada..., SUPRAPTI BUDYASIH, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014



dapat ditutup oleh sebuah empang tenggorokan yang biasanya 

disebut epiglotis, yang terdiri dari tulang9 tulang rawan yang 

berfungsi pada waktu kita menelan makanan menutupi laring. 

d. Trakea 

Trakea atau batang tenggorokan merupakan lanjutan 

dari laring yang dibentuk oleh 16 sampai 20 cincin yang terdiri 

dari tulang-tulang rawan yang berbentuk seperti kuku kuda 

(huruf C) sebelah dalam diliputi oleh selaput lendir yang 

berbulu getar yang disebut sel bersilia, hanya bergerak ke arah 

luar. Panjang trakea 9 sampai 11 cm dan di belakang terdiri 

dari jarigan ikat yang dilapisi oleh otot polos. 

e. Bronkus 

Bronkus atau cabang tenggorokan merupakan lanjutan 

dari trakea, ada 2 buah yang terdapat pada ketinggian vertebra 

torakalis IV dan V, mempunyai struktur serupa dengan trakea 

dan dilapisi oleh jenis set yang sama. Bronkus itu berjalan ke 

bawah dan ke samping ke arah tampuk paru-paru.Bronkus 

kanan lebih pendek dan lebih besar dari pada bronkus kiri, 

terdiri dari 6-8 cincin, mempunyai 3 cabang. Bronkus kiri lebih 

panjang dan lebih ramping dari yang kanan, terdiri dari 9-12 

cincin mempunyai 2 cabang.Bronkus bercabang-cabang, 

cabang yang lebih kecil disebut bronkiolus (bronkioli). Pada 
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bronkioli tidak terdapat cincin lagi, dan pada ujung bronkioli 

terdapat gelembung paru atau gelembung hawa atau alveoli. 

f. Paru-paru 

Paru-paru dibagi dua yaitu paru-paru kanan, terdiri dari 

3 lobus (belahan paru), lobus pulmo dekstra superior, lobus 

media, dan lobus inferior. Tiap lobus tersusun oleh lobulus. 

Paru-paru kiri, terdiri dari pulmo sinistra lobus superior dan 

lobus inferior. Tiap-tiap lobus terdiri dari belahan yang kecil 

bernama segmen. Paru-paru kiri mempunyai 10 segmen yaitu 5 

buah segmen pada lobus superior, dan 5 buah segmen pada 

inferior. Paru-paru kanan mempunyai 10 segmen yaitu 5 buah 

segmen pada lobus superior, 2 buah segmen pada lobus 

medialis, dan 3 buah segmen pada lobus inferior. Tiap-tiap 

segmen ini masih terbagi lagi menjadi belahan-belahan yang 

bernama lobulus. Di antara lobulus satu dengan yang lainnya 

dibatasi oleh jaringan ikat yang berisi pembuluh darah getah 

bening dan saraf, dan tiap lobulus terdapat sebuah bronkiolus. 

Di dalam lobulus, bronkiolus ini bercabang-cabang banyak 

sekali, cabang ini disebut duktus alveolus. Tiap duktus 

alveolus berakhir pada alveolus yang diameternya antara 0,2-

0,3 mm. Letak paru-paru di rongga dada datarannya 

menghadap ke tengah rongga dada atau kavum mediastinum. 

Pada bagian tengah terdapat tampuk paru-paru atau hilus. Pada 
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mediastinum depan terletak jantung. Paru-paru dibungkus oleh 

selaput yang bernama pleura. Pleura dibagi menjadi 2 yaitu, 

yang pertama pleura visceral (selaput dada pembungkus) yaitu 

selaput paru yang langsung membungkus paru-paru. Kedua 

pleura parietal yaitu selaput yang melapisi rongga dada sebelah 

luar. Antara keadaan normal, kavum pleura ini vakum (hampa) 

sehingga paru-paru dapat berkembang kempis dan juga 

terdapat sedikit cairan (eksudat) yang berguna untuk 

meminyaki permukaanya (pleura), menghindarkan gesekan 

antara paru-paru dan dinding dada sewaktu ada gerakan 

bernapas . 

b. Fisiologi Sistem Pernafasan 

 Nares anterior adalah saluran-saluran di lubang hidung. 

Saluran-saluran itu bermuara ke dalam bagian yang dikenal 

sebagai vestibulum (rongga) hidung. Rongga hidung dilapisi 

selaput lendir yang sangat kaya akan pembuluh darah dan 

bersambung dengan lapisan faring dan dengan selaput lendir 

semua sinus yang mempunyai lubang masuk ke dalam rongga 

hidung. Faring (tekak) adalah pipa berotot yang berjalan dari 

dasar tengkorak sampai persambungan esofagus pada ketinggian 

tulang rawan terikoid. Maka letaknya di belakang hidung, di 

belakang mulut dan di belakang laring. Laring (tengkorak) 

terletak di depan bagian terendah faring yang memisahkan dari 
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kolumna vertebra. Laring terdiri dari lapisan tulang rawan yang 

diikat bersama oleh ligamen dan membran. Yang terbesar 

diantaranya ialah tulang rawan tiroid dan disebelah depannya 

terdapat benjolan subkutaneus yang dikenal sebagai jakun, yaitu 

didepan leher. Trakhea atau batang tenggorakan kira-kira 

sembilan sentimeter panjangnya. Trakhea tersusun atas enam 

belas sampai dua puluh lingkaran tak lengkap berupa cicin tulang 

rawan yang diikat bersama oleh jaringan fibrosa. Trakhea 

dilapisan oleh selaput lendir yang terdiri dari epithelium bersilia 

dan sel cangkir. Trakhea servikalis yang berjalan melalui leher, 

disilang oleh istmus kelenjar tiroid, yaitu belahan dari kelenjar 

yang melingkari sisi-sisi trakhea. Bronkus mempunyai struktur 

serupa dengan trakhea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama. 

Brinkus kanan lebih pendek dan lebih lebar dari pada yang kiri, 

sedikit lebih tinggi dari arteri pulmonalis dan mengeluarkan 

sebuah cabang yang disebut brinchus lobus atas cabang kedua 

timbul setelah cabang utama lewat dibawah arteri disebut 

bronchus lobus bawah (Pearce, 2002). 

Paru-paru merupakan salah satu alat tubuh yang sebagian 

besar terdiri dari gelembung-gelembung (alveoli). Alveoli terdiri 

dari sel-sel epitel dan endotel.Jika dibentang luas permukaan < 90 

m2, pada lapisan inilah terjadi pertukaran udara, O2 masuk 

kedalam darah dan CO2 dikeluarkan dari dalam darah. Banyaknya 
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gelembung paru-paru ini < 700.000.000 buah (paru-paru kiri dan 

kanan). Paru-paru ini dibagi menjadi 2 yaitu paru-paru kanan 

yang terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri mempunyai 2 lobus. 

Letak paru-paru adalah pada rongga dada tepatnya pada cavum 

mediastinum. Paru-paru dibungkus oleh dua selaput halus yang 

disebut pleura visceral, sedangkan selaput yang berhubungan 

langsung dengan rongga dada sebelah dalam adalah selaput fleur 

parietal. Diantara pleura ini terdapat sedikit cairan, berfungsi 

untuk melicinkan permukaan selaput fleura agar dapat bergerak 

akibat inspirasi dan ekspirasi, paru-paru akan terlindungi dinding 

dada. 

Kapasitas paru-paru dapat dibedakan menjadi 2 kapasitas 

yaitu kapasitas total yang mengandung arti jumlah udara dapat 

mengisi paru-paru pada inspirasi sedalam-dalamnya. Sedangkan 

kapasitas vital adalah jumlah udara dapat dikeluarkan setelah 

ekspirasi maksimal. Dalam keadaan normal kedua paru-paru 

dapat menampung udara sebanyak kurang lebih 5 liter. Waktu 

ekspirasi di dalam paru-paru dapat masih tertinggal < 3 liter 

udara. Pada waktu kita bernafas biasa udara yang masuk ke dalam 

paru-paru 2.600 CM3 atau 2 ½ M jumlah pernafasan. Dalam 

keadaan normal orang dewasa 16-18 x/menit anak-anak 24 

x/menit dan bayi 30 x/menit. Dalam keadaan tertentu keadaan 

tersebut akan berubah, misalnya akibat dari suatu penyakit 
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pernafasan bisa bertambah cepat atau sebaliknya (Syaifuddin, 

1996) . 

 

3. Etiologi PPOK 

  Menurut (Darmojo, Martono, 1999), faktor-faktor resiko 

yang terdapat pada penderita PPOK antara lain : 

1) Merokok sigaret yang berlangsung lama 

2) Polusi udara 

3) Infeksi paru berulang 

4) Umur 

5) Jenis kelamin 

6) Ras 

7) Defisiensi alfa-1 antitripsin 

8) Defisiensi anti oksidan 

 Pengaruh dari masing-masing faktor risiko terhadap 

terjadinya PPOK adalah saling memperkuat dan faktor merokok 

dianggap yang paling dominan. 

 

4. Tanda dan Gejala  

  Menurut (Darmojo, Martono, 1999) tanda dan gejala PPOK adalah 

1) Kelemahan badan 

2) Batuk 

3) Sesak nafas 
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4) Sesak nafas saat aktivitas dan nafas berbunyi 

5) Mengi atau wheezing 

6) Ekspirasi yang memanjang 

7) Bentuk dada tong (Barrel Chest) pada penyakit lanjut 

8) Penggunaan otot bantu pernafasan 

9) Suara nafas melemah 

10) Kadang ditemukan pernafasan paradoksal 

11) Edema kaki, asites dan jari tabuh 

Gejala-gejala PPOK eksaserbasi akut meliputi : 

1) Batuk bertambah berat 

2) Produksi sputum bertambah 

3) Sputum bertambah warna 

4) Sesak nafas bertambah berat 

5) Bertambahnya keterbatasan aktivitas 

6) Terdapat gagal nafas akut pada gagal nafas kronis 

7) Penurunan kesadaran 

 

5. Patofisiologi  

  Saluran nafas dan paru berfungsi untuk proses respirasi 

yaitu pengambilan oksigen untuk keperluan metabolisme dan 

pengeluarn karbondioksida dan air sebagai hasil metabolisme. Proses 

ini terdiri dari tiga tahap yaitu ventilasi, difusi dan perfusi. Ventilasi 

adalah proses masuk dan keluarnya udara dari dalam paru. Difusi 
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adalah peristiwa pertukaran gas antara alveolus dan pembuluh darah, 

sedangkan perfusi adalah distribusi darah yang sudah teroksigenasi. 

Gangguan ventilasi terdiri dari gangguan restriksi yaitu gangguan 

pengembangan paru serta gangguan obstruksi berupa perlambatan 

aliran udara di saluran napas. Parameter yang sering dipakai untuk 

melihat gangguan restriksi adalah kapasitas vital (KV), sedangkan 

untuk gangguan obstruksi digunakan parameter volume ekspirasi 

paksa detik pertama (VEP 1) dan rasio volume ekspirasi paksa detik 

pertama terhadap kapasitas vital paksa (VEP 1/KVP) 

(Sherwood,2001). Faktor risiko utama dari PPOK adalah merokok. 

Komponen-komponen asap rokok merangsang perubahan pada sel-

sel penghasil mukus bronkus. Selain itu, silia yang melapisi bronkus 

mengalami kelumpuhan atau disfungsional serta metaplasia. 

Perubahan-perubahan pada sel-sel penghasil mukus dan silia ini 

mengganggu sistem eskalator mukosiliaris dan menyebabkan 

penumpukan mukus kental dalam jumlah besar dan sulit dikeluarkan 

dari saluran nafas. Mukus berfungsi sebagai tempat persemaian 

mikroorganisme penyebab infeksi dan menjadi sangat purulen. 

Timbul peradangan yang menyebabkan edema jaringan. Proses 

ventilasi terutama ekspirasi terhambat. Timbul hiperkapnia akibat 

dari ekspirasi yang memanjang dan sulit dilakukan akibat mukus 

yang kental dan adanya peradangan (GOLD, 2009). Berbeda dengan 

asma yang memiliki sel inflamasi predominan berupa eosinofil, 
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komposisi seluler pada inflamasi saaluran nafas pada PPOK 

predominan dimediasi oleh neutrofil. Asap rokok menginduksi 

makrofag untuk melepaskan neutrofil chenotastic factors dan 

elastase, yang tidak diimbangi dengan anti profease, sehingga terjadi 

kerusakan jaringan (Kamangar, 2010). Selama eksaserbasi akut, 

terjadi perburukan pertukaran gas dengan adanya ketidakseimbangan 

ventilasi perfusi. Kelainan ventilasi berhubungan dengan adanya 

inflamasi jalan nafas, edema, bronkokonstriksi, dan hipersekresi 

mukus. Kelainan perfusi berhubungan dengan konstriksi hipoksik 

pada asteriol (Chojnowski, 2003). 

 

6. Klasifikasi 

Menurut (Smeltzer & Bare dalam Mansjoer, 2001) PPOK 

mencakup beberapa penyakit, diantaranya : 

a. Bronkitis Kronik 

Merokok dan pemajanan terhadap polusi adalah 

penyebab utama. Klien brokitis kronik lebuh rentan terhadap 

kekambuhan infeksi saluran pernapasan bawah. Infeksi virus, 

bakteri, dan mikoplasma dapat menyebabkan bronkitis akut. 

Tanda dan gejalanya adalah batuk produkstif, kronis pada bulan-

bulan musim dingin adalah tanda dini bronkitis kronik. Batuk 

dapat diperburuk oleh cuaca yang dingin, lembab dan iritan 
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paru. Pasien biasanya mempunyai riwayat merokok dan sering 

mengalami infeksi pernafasan. 

b. Emfisema Paru 

  Merokok merupakan penyebab utama emfisema. 

Individu yang secara genetik sensitif terhadap faktor-faktor 

lingkungan (merokok, polusi udara, agen-agen infeksius, 

alergen). Dispnea adalah gejala utama emfisema paru dan 

mempunyai awitan yang membahayakan. Pasien biasanya 

mempunyai riwayat batuk kronis yang lama, mengi serta 

peningkatan nafas pendek dan cepat (takipnea). Pada inspeksi, 

pasien biasanya tampak mempunyai barrel chest akibat udara 

yang terperangkap, penipisan massa otot dan pernafasan 

dengan bibir dirapatkan. Ketika dada diperiksa ditemukan 

hiperesonans dan penurunan fremitus ditemukan pada seluruh 

bidang paru. 

c. Asma 

  Asma alergik disebabkan oleh alegen yang dikenal 

misalnya serbuk sari, binatang, makanan, dan jamur. 

Kebanyakan alergen terdapat di udara. Klien dengan asma 

memiliki riwayat keluarga yang alergik dan riwayat medis 

masa lalu atau rhinitis alergik. Asma non alergik atau asma 

idiopatik tidak berhubungan dengan alergen spesifik. Faktor-

faktornya seperti infeksi traktus respiratorius, latihan, emosi 
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dan polutan lingkungan serta agen farmakologi seperti aspirin 

dan sebagainya. Asma gabungan adalah bentuk yang paling 

umum. Asma ini memiliki karakteristik dari  bentuk alergik 

maupun nonalergik.  

Gejala umum asma adalah batuk, dispnea dan mengi. 

Serangan asma sering terjadi pada malam hari. Serangan asma 

biasanya bermula mendadak dengan batuk dan rasa sesak 

dalam dada disertai dengan pernafasan lambat, mengi, 

laborius. Tanda selanjutnya termasuk sianosis sekunder 

terhadap hipoksia hebat dan gejala-gejala retensi 

karbondioksida, termasuk berkeringat, takikardia dan 

pelebaran tekanan nadi. Serangan asma dapat berlangsung dari 

30 menit sampai beberapa jam dan dapat hilang secara 

spontan. 

d. Bronkiektasis 

  Kerusakan bronkus disebabkan oleh infeksi, infeksi 

tersering adalah H. Influenza dan P. Aeruginosa. Infeksi 

bakteri lain seperti Klebsiela dan Staphylococcus aureus 

disebabkan oleh terlambatnya pemberian antibiotik pada 

pengobatan pneumonia. Bronkiektasis juga ditemukan dengan 

infeksi HIV dan virus lain, seperti adenovirus atau virus 

influenza. Faktor penyebab non infeksi adalah paparan 

substansi toksik, (amonia, aspirasi asma dan cairan lambung, 
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dsb). Faktor imun yang terlibat belum diketahui dengan pasti 

karena bronkiektasis dapat ditemukan pula pada klien kolitis 

ulseratif, reumatoid artritis. 

  Batuk kronik dan pembentukan sputum purulen 

dalam jumlah yang sangat banyak. Spesimen sputum akan 

secara khas membentuk lapisan menjadi tiga lapisan dari atas : 

lapisan atas berbusa, lapisan tengah yang bening dan lapisan 

bawah berpartikel tebal. Pasien juga mengalami hemoptisis, 

jari tabuh juga amat umum karena insufisiensi pernafasan. 

Pasien hampir pasti mengalami infeksi paru berulang. 

 

7. Pemeriksaan Fisik dan Penunjang 

a. Pemeriksaan Fisik 

PPOK dini umumnya tidak ada kelainan 

1) Inspeksi 

a) Pursed - lips breathing (mulut setengah terkatup 

mencucu) 

b) Barrel chest (diameter antero - posterior dan transversal 

sebanding) 

c) Penggunaan otot bantu napas 

d) Hipertropi otot bantu napas 

e) Pelebaran sela iga 
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f) Bila telah terjadi gagal jantung kanan terlihat denyut 

vena jugularis i leher dan edema tungkai 

g) Penampilan pink puffer atau blue bloater 

2) Palpasi 

Pada emfisema fremitus melemah, sela iga melebar 

3) Perkusi 

Pada emfisema hipersonor dan batas jantung mengecil, 

letak diafragma rendah, hepar terdorong 

ke bawah 

4) Auskultasi 

a) suara napas vesikuler normal, atau melemah 

b) terdapat ronki dan atau mengi pada waktu bernapas 

biasa atau pada ekspirasi paksa 

c) ekspirasi memanjang 

d) bunyi jantung terdengar jauh 

Pink puffer 

Gambaran yang khas pada emfisema, penderita kurus, 

kulit kemerahan dan pernapasan pursed  lips breathing 

Blue bloater 

Gambaran khas pada bronkitis kronik, penderita gemuk 

sianosis, terdapat edema tungkai dan ronki basah di 

basal paru, sianosis sentral dan perifer 
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Pursed - lips breathing 

Adalah sikap seseorang yang bernapas dengan mulut 

mencucu dan ekspirasi yang memanjang. Sikap ini 

terjadi sebagai mekanisme tubuh untuk mengeluarkan 

retensi CO2 yang terjadi sebagai mekanisme tubuh 

untuk mengeluarkan retensi CO2 yang terjadi pada 

gagal napas kronik. 

b. Pemeriksaan Penunjang 

Menurut Soemantri (2008) dan Doengoes (2000), pemeriksaan 

penunjang penderita PPOK adalah : 

1) Chest x – ray 

Dapat menunjukan hiperinflasi paru – paru, diagfragma 

mendatar, peningkatan ruangan udara retrosternal, penurunan 

tanda vascular / bullae (emfisema), peningkatan bentuk 

bronkovaskular (bronchitis) dan normal ditemukan saat 

periode remisi ( Asma ). 

2) Pemeriksaan fungsi paru – paru 

Dilakukan untuk menentukan penyebab dari dispnea , 

menentukan abnormalitas fungsi apakah akibat obstruksi atau 

restriksi, memperkirakan tingkat disfungsi, dan untuk 

mengevaluasi efek dari terapy missal: Bronkodilatory 

 

Asuhan Keperawatan Pada..., SUPRAPTI BUDYASIH, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014



3) TLC 

Meningkat pada bronchitis berat dan biasanya pada 

asma , menurun pada emfisema. 

4) Kapasitas inspirasi: Menurun pada emfisema 

5) FEV / FVC 

Untuk mengetahui rasio tekanan volume ekspirasi 

(FEV) terhadap tekanan kapasitas vital (FVC), rasio menjadi 

menurun pada bronchitis dan asma.  

6) ABGs 

Menunjukan proses penyakit kronis , sering kali PO2  

menurun dan PCO2 normal atau meningkat (bronchitis kronis 

dan emfisema) sering kali menurun pada asma dengan PH 

normal atau asidosis, alkalosisn respiratori ringan sekunder 

terhadap hiperventilasi ( emfisema sedang atau asma ) 

7) Bronkogram 

Dapat menunjukan dilatasi dari bronchus saat inspirasi, 

kolaps bronchial pada tekanan ekspirasi ( emfisema ) dan 

pembesaran kelenjar mucus ( Bronchitis ). 

8) Darah Komplit 

Dapat menggambarkan adanya peningkatan hemoglobin 

(emfisema berat) dan peningkatan eosinofil  Asma) 
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9) Kimia darah 

Menganalisis keadaan alpha 1–antitrypsin yang 

kemungkinannya berkurang pada emfisema primer. 

10) Sputum Kultur 

Untuk menentukan adanya infeksi , mengidentifikasi 

pathogen, dan pemeriksaan sitologi untuk menentukan 

penyakit keganasan atau alergi.  

11) Elektro cardio graph ( ECG ) 

Deviasi aksis kanan; gelombang P tinggi (pada pasien 

dengan asma berat dan atrial disritmia / bronchitis); 

gelombang P pada leads II, III, AVF panjang dan tinggi 

(Bronkhitis dan emfisema); dan axis QRS vertical 

(Emfisema) 

12) Pemeriksaan ECG setelah olahraga dan strees test  

Membantu dalam mengkaji tingkat disfungsi 

pernapasan, mengevaluasi keefektifan obat bronkodilator dan 

merencanakan/evaluasi program. 

8. Penatalaksanaan Umum PPOK 

Menurut Mansjoer (2001) penatalaksanaan PPOK secara umum 

meliputi : 

1. Pencegahan : Mencegah kebiasaan merokok, infeksi ,   

   dan polusi udara .  
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2. Terapi eksaserbasi akut dilakukan dengan :  

a. Antibiotik, karena eksaserbasi akut biasanya disertai  

  infeksi 

1) Infeksi ini umumnya disebabkan oleh influenza dan 

pneumonia maka digunakan ampisilin 4 x 0,25 g / hari 

atau eritromisin 4 x 0,5 g / hari 

2) Ougmentin ( amoxilin dan asma klavulanat ) dapat 

diberikan jika kuman penyebab infeksi adalah influenza 

dan catarhalis yang memproduksi ß – laktamase.  

b. Terapi oksigen diberikan jika terdapat kegagalan 

 pernapasan karena hiperkapnia dan berkurangnya 

 sensivitas terhadap CO2 . 

c. Fisioterapi membantu pasien untuk mengeluarkan sputum 

 dengan baik 

d. Bronkodilator untuk mengatasi obstruksi jalan napas, 

 termasuk didalamnya golongan adrenergic ß dan 

 antikolinergik ß dan antikolinergik , dapat diberikan 

 salbutamol 5 mg dan atau ipratropium bromide 250 µg 

 diberikan tiap 6 jam dengan nebulizer atau aminofilin 0,25 

 – 0,5 g iv secara perlahan 
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3. Terapi jangka panjang 

a. Antibiotik untuk kemoterapi prefentif jangka panjang , 

ampisilin 4 x 0,25 – 0,5 g / hari dapat menurunkan 

kejadian eksaserbasi akut .  

b. Bronkodilator, tergantung tingkat reversibilitas, 

obstruksi saluran napas tiap pasien maka sebelum 

pemberian obat ini dibutuhkan pemeriksaan objektif 

dari fungsi faal paru 

c. Latihan fisik untuk meningkatkan toleransi aktifitas 

fisik 

d. Mukolitik dan ekspektoran  

e. Terapi oksigen jangka panjang bagi pasien yang 

mengalami gagal napas tipe   II dengan PaO2 < 7,3 kPa 

( 55 mmHg ) 

f. Rehabilitas, pasien cenderung menemui kesulitan 

bekerja, merasa sendiri dan terisolasi, untuk itu perlu 

kegiatan sosialisasi agar terhindar dari depresi. 

Rehabilitas untuk pasien ppok adalah :  

1) Fisioterapi 

2) Rehabilitas psikis  

3) Rehabilitis pekerjaan. 
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9. Pathway PPOK 
Gambar 1.2  Pathway PPOK 

 
Etiologi    

Riw.merokok   Faktor Predisposisi Faktor Pencetus 
Polutan udara      (Asthma, Bronkitis  
Infeksi paru berulang     Kronis, Emfisema) 

 
 
 

Inflamasi pada bronkus     PPOK 

         

Peningkatan secret bronkiolus   Perubahan anatomis parenkim paru 

 

Batuk     Pembesaran alveoli 

 
        

Hiperatropi kelenjar mukosa 
     

   
      Penyempitan saluran udara 

     

Leukosit meningkat   Ekspansi paru mnurun 

 

imun menurun 

       
    Suplai O2 tidak adekuat  Kompensasi tubuh untuk  

 keseluruh tubuh  memenuhi kebutuhan  

        O2 dengan meningkatkan 

  Hipoksia  frekuensi pernapasan 
  

Sesak napas  Kontraksi otot pernapasan 

Penggunaan energy untuk 
pernapasan meningkat 

    

 

MK :Bersihan jalan nafas 
tidak efektif 

MK : Gangguan pertukaran 
gas 

MK : Resiko Infeksi 

MK : Intoleransi aktivitas 
MK : Pola nafas tidak 

efektif 
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10. Fokus Intervensi (Penatalaksanaan Keperawatan) 

1. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas (00031) 

Domain 11 : Keamanan/ Perlindungan 

Kelas 2 : Cedera Fisik 

Definisi : Ketidakmampuan untuk membersihkan sekresi 

atau obstruksi dari  saluran nafas untuk mempertahankan jalan 

nafas (Herdman, T. Heather, 2014). 

Batasan Karakteristik 

Tidak ada batuk, suara napas tambahan, perubahan frekuensi 

napas, perubahan irama napas, sianosis, kesulitan berbicara/ 

mengeluarkan suara, penurunan bunyi napas, dispnea, sputum 

dalam jumlah yang berlebihan, batuk yang tidak efektif, 

ortopnea, gelisah, mata terbuka lebar 

Faktor yang Berhubungan 

1) Lingkungan 

Perokok pasif, mengisap asap, merokok 

2) Obstruksi Jalan Napas 

Spasme jalan napas, mukus dalam jumlah berlebihan, 

eksudat dalam alveoli, materi asing dalam jalan napas, 

adanya jalan napas buatan, sekresi yang tertahan/ sisa 

sekresi, sekresi dalam bronki 
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NOC : 

Respiratory status : Airway clearance, dengan kriteria hasil : 

a. Mendemonstrasika batuk efektif dan suara nafas yang bersih, 

tidak ada sianosis dan dyspneu (mampu mengeluarkan 

sputum, bernafas dengan mudah, tidak ada pursed lips) 

b. Menunjukkan jalan nafas yang paten (klien tidak merasa 

tercekik, irama nafas, frekuensi pernafasan dalam rentang 

normal, tidak ada suara nafas abnormal) 

c. Mampu mengidentifikasikan dan mencegah faktor yang 

penyebab. 

d. Saturasi O2 dalam batas normal 

e. Foto thorak dalam batas normal 

Capaian Indikator dengan keterangan : 

1 =  Gangguan ekstrem 

2 = Berat 

3 = Sedang 

4 = Ringan 

5 = Tidak ada gangguan 

NIC : 

Airway Management 

a. Buka jalan nafas, suction, fisioterapi dada sesuai indikasi,  

b. Identifikasi kebutuhan insersi jalan nafas buatan,  

c. Monitoring pemberian oksigen,  
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d. Monitor status respirasi : adanya suara tambahan,  

e. Identifikasi sumber alergi : obat, mokanan, dll dan reaksi 

yang bisa terjadi,  

f. Monitoring reaksi alergi selama 24 jam,  

g. Ajarkan dengan klien/keluarga untuk menghindari alergen, 

ajarkan nafas dalam dan batuk efektif,  

h. Pertahankan status hidrasi : untuk menurunkan viskositas 

secret, 

i. Kolaborasi dengan tim medis : pemberian O2, obat 

bronkodilator, obat anti alergi, terapi nebulezer, insersi jalan 

nafas, dan  

j. Pemeriksaan laboratorium : AGD (pemeriksaan untuk 

mengetahui PH darah, CO2 dan O2). 

2. Ketidakefektifan Pola Napas (00032) 

Domain 4 : Aktivitas/Istirahat 

Kelas 4 : Respons Kardiovaskular/Pulmonal 

Definisi : Inspirasi dan/atau ekspirasi yang tidak member 

ventilasi adekuat 

Batasan Karakteristik 

Perubahan kedalaman pernapasan, perubahan ekskursi dada, 

mengambil posisi tiga titik, bradipnea, penurunan tekanan 

ekspirasi, penurunan tekanan inspirasi, penurunan ventilasi 

semenit, penurunan kapasitas vital, dispnea, peningkatan 
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diameter anterior-posterior, pernapasan cuping hidung, 

ortopnea, fase ekspirasi memanjang, pernapasan bibir, 

takipnea, penggunaan otot aksesorius untuk bernapas 

Faktor yang Berhubungan 

Ansietas , posisi tubuh, deformitas tulang, deformitas dinding 

dada, keletihan, hiperventilasi, sindrom hipoventilasi, 

gangguan musculoskeletal, kerusakan neurologis, imaturitas 

neurologis, disfungsi neuromuscular, obesitas, nyeri, keletihan 

otot pernapasan, cedera medulla spinalis 

NOC : 

Respiratory Status : Airway patency , dengan kriteria hasil : 

a. Mendemonstrasikan batuk efektif dan suara nafas yang 

bersih, tidak ada sianosis dan dyspneu (mampu 

mengeluarkan sputum, mampu bernafas dengan mudah, 

tidak ada pursed lips) 

b. Menunjukkan jalan nafas yang paten (klien tidak merasa 

tercekik, irama nafas, frekuensi pernafasan dalam rentang 

normal, tidak ada suara nafas abnormal) 

c. Tanda Tanda vital dalam rentang normal (tekanan darah, 

nadi, pernafasan) 

Capaian Indikator dengan keterangan : 

1 =  Gangguan ekstrem 

2 = Berat 
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3 = Sedang 

4 = Ringan 

5 = Tidak ada gangguan 

NIC : 

Airway Management 

a. Buka jalan nafas, guanakan teknik chin lift atau jaw thrust bila 

perlu 

b. Posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi 

c. Identifikasi pasien perlunya pemasangan alat jalan nafas buatan  

d. Pasang mayo bila perlu 

e. Lakukan fisioterapi dada jika perlu 

f. Keluarkan sekret dengan batuk atau suction 

g. Auskultasi suara nafas, catat adanya suara tambahan 

h. Lakukan suction pada mayo 

i. Berikan bronkodilator bila perlu 

j. Berikan pelembab udara Kassa basah NaCl Lembab 

k. Atur intake untuk cairan mengoptimalkan keseimbangan. 

l. Monitor respirasi dan status O2 

3. Gangguan Pertukaran Gas (00030) 

Domain 3 : Eliminasi dan Pertukaran 

Kelas 4 : Fungsi Pernapasan 

Definisi : Kelebihan atau deficit pada oksigenasi dan/atau eliminasi 

karbondioksida pada membrane alveolar-kapiler. 
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Batasan Karakteristik 

pH darah arteri abnormal, pH arteri abnormal, pernapasan abnormal 

(mis, kecepatan, irama, kedalaman), konfusi, sianosis (pada neonates 

saja), penurunan karbondioksida, diaphoresis, dispnea, sakit kepala 

saat bangun, hiperkapnia, hipoksemia, hipoksia, iritabilitas, napas 

cuping hidung, gelisah Somnolen, takikardia, gangguan penglihatan 

Faktor yang Berhubungan 

Perubahan membrane alveolar-kapiler, ventilasi-perfusi 

NOC   

Respiratory Status : gas Exchange, dengan criteria hasil : 

a. Mendemonstrasikan peningkatan ventilasi dan oksigenasi yang 

adekuat 

b. Memelihara kebersihan paru paru dan bebas dari tanda tanda 

distress pernafasan 

c. Mendemonstrasikan batuk efektif dan suara nafas yang bersih, 

tidak ada sianosis dan dyspneu (mampu mengeluarkan sputum, 

mampu bernafas dengan mudah, tidak ada pursed lips) 

d. Tanda tanda vital dalam rentang normal 

Capaian Indikator dengan keterangan : 

1 =  Gangguan ekstrem 

2 = Berat 

3 = Sedang 

4 = Ringan 
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5 = Tidak ada gangguan 

NIC 

 Airway Management 

a. Buka jalan nafas, guanakan teknik chin lift atau jaw thrust bila 

perlu 

b. Posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi 

c. Identifikasi pasien perlunya pemasangan alat jalan nafas buatan  

d. Pasang mayo bila perlu 

e. Lakukan fisioterapi dada jika perlu 

f. Keluarkan sekret dengan batuk atau suction 

g. Auskultasi suara nafas, catat adanya suara tambahan 

h. Lakukan suction pada mayo 

i. Berika bronkodilator bial perlu 

j. Barikan pelembab udara 

k. Atur intake untuk cairan mengoptimalkan keseimbangan. 

l. Monitor respirasi dan status O2 

4. Resiko Infeksi (00004) 

Domain 11 : Keamanan/ Perlindungan 

Kelas 1  : Infeksi 

Definisi  : Mengalami peningkatan risiko terserang organism 

patogenik (Herdman, T. Heather, 2012). 
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Faktor Resiko 

a. Penyakit kronis 

Diabetes mellitus, obesitas 

b. Pengetahuan yang tidak cukup untuk menghindari pemajanan 

pathogen 

c. Pertahanan tubuh primer yang tidak adekuat 

Gangguan peristaltis, kerusakan integritas kulit (pemasangan 

kateter intravena, prosedur invasive), perubahan sekresi pH, 

penurunan kerja siliaris, pecah ketuban dini, pecah ketuban lama, 

merokok, statis cairan tubuh, trauma jaringan (mis, trauma, 

destruksi jaringan) 

d. Ketidakadekuatan pertahanan sekunder 

Penurunan hemoglobin, imunosupresi (mis, imunitas didapat tidak 

adekuat, agens farmaseutikal termasuk imunosupresan, steroid, 

antibody monoclonal, imunomodulator), leucopenia, supresi 

respons inflamasi. 

e. Vaksinasi tidak adekuat 

f. Pemajanan terhadap pathogen lingkungan meningkat (wabah) 

g. Prosedur invasive 

h. Malnutrisi 

NOC : 

Knowledge : Infection control, dengan kriteria hasil : 

a. Klien bebas dari tanda dan gejala infeksi 
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b. Mendeskripsikan proses penularan penyakit, factor yang 

mempengaruhi penularan serta penatalaksanaannya, 

c. Menunjukkan kemampuan untuk mencegah timbulnya infeksi 

d. Jumlah leukosit dalam batas normal 

e. Menunjukkan perilaku hidup sehat 

Capaian Indikator dengan keterangan : 

1 =  Gangguan ekstrem 

2 = Berat 

3 = Sedang 

4 = Ringan 

5 = Tidak ada gangguan 

NIC :  

Infection Control (Kontrol infeksi) 

a. Bersihkan lingkungan setelah dipakai pasien lain 

b. Pertahankan teknik isolasi 

c. Batasi pengunjung bila perlu 

d. Instruksikan pada pengunjung untuk mencuci tangan saat 

berkunjung dan setelah berkunjung meninggalkan pasien 

e. Gunakan sabun antimikrobia untuk cuci tangan 

f. Cuci tangan setiap sebelum dan sesudah tindakan kperawtan 

g. Gunakan baju, sarung tangan sebagai alat pelindung 

h. Pertahankan lingkungan aseptik selama pemasangan alat 
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i. Ganti letak IV perifer dan line central dan dressing sesuai dengan 

petunjuk umum 

j. Gunakan kateter intermiten untuk menurunkan infeksi kandung 

kencing  

k. Tingkatkan intake nutrisi 

l. Berikan terapi antibiotik bila perlu 

5. Intoleran Aktivitas (00092) 

Domain 4 : Aktivitas/ Istirahat 

Kelas 4 : Respons Kardiovaskuler/ Pulmonal 

Definisi : Ketidakcukupan energi psikologis atau fisiologis untuk 

melanjutkan atau menyelesaikan aktivitas kehidupan sehari-hari yang 

harus atau ingin dilakukan. 

Batasan Karakteristik 

Respons tekanan darah abnormal terhadap aktivitas, respons frekuensi 

jantung abnormal terhadap aktivitas, perubahan EKG yang 

mencerminkan aritmia, perubahan EKG yang mencerminkan iskemia, 

Ketidaknyamanan setelah beraktivitas, Dispnea setelah beraktivitas, 

Menyatakan rasa letih, Menyatakan rasa lemah. 

Faktor yang Berhubungan 

Tirah baring, Kelemahan umum, Ketidakseimbangan antara suplai dan 

kebutuhan oksigen, imobilitas, gaya hidup monoton. 

NOC  :  

Energy Conservation, dengan criteria hasil : 
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a. Berpartisipasi dalam aktivitas fisik tanpa disertai peningkatan 

tekanan darah, nadi dan RR 

b. Mampu melakukan aktivitas sehari hari (ADLs) secara mandiri 

Capaian Indikator dengan keterangan : 

1 =  Gangguan ekstrem 

2 = Berat 

3 = Sedang 

4 = Ringan 

5 = Tidak ada gangguan 

NIC : 

Energy Management 

a. Observasi adanya pembatasan klien dalam melakukan aktivitas 

b. Dorong anal untuk mengungkapkan perasaan terhadap 

keterbatasan 

c. Kaji adanya factor yang menyebabkan kelelahan 

d. Monitor nutrisi  dan sumber energi tangadekuat 

e. Monitor pasien akan adanya kelelahan fisik dan emosi secara 

berlebihan 

f. Monitor respon kardivaskuler  terhadap aktivitas 

g. Monitor pola tidur dan lamanya tidur/istirahat pasien 
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