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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

ICU atau Intensive Care Unit merupakan pelayanan keperawatan 

khusus yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat dan kritis, cidera 

dengan penyulit yang mengancam nyawa dengan melibatkan tenaga, 

kesehatan terlatih, serta didukung dengan kelengkapan peralatan khusus 

(Menkes, 2010). 

Ada 3 (tiga) prioritas pasien masuk ICU, yang pertama pasien 

merupakan pasien sakit kritis, tidak stabil yang memerlukan perawatan 

intensif dengan bantuan alat-alat ventilasi, monitoring dan obat-obatan 

vasoaktif kontinue dan lain-lain. Contoh dari pasien ini adalah pasien bedah 

kardiotoraksik, atau pasien syok septik. Pasien prioritas kedua merupakan 

pasien yang memerlukan pelayanan pemantauan canggih dari ICU. Jenis 

pasien ini berisiko sehingga memerlukan terapi intensif segera, karenanya 

pemantauan intensif menggunakan metode seperti pulmonary arterial 

catheter sangat menolong, seperti pada pasien penyakit dasar jantung, paru 

atau ginjal akut dan berat yang telah mengalami pembedahan mayor (Malara, 

2014) 

Pasien prioritas ketiga adalah pasien yang mengalami sakit kritis dan 

tidak stabil akibat status kesehatan sebelumnya karena penyakit yang 

mendasarinya atau penyakit akutnya, baik masing-masing atau kombinasinya, 

TINDAKAN SUCTION ENDOTRACHEAL..., Suritno, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015



2 
 

 
  

yang sangat mengurangi kemungkinan kesembuhan dan mendapat manfaat 

dari terapi di ICU. Contohnya antara lain pasien dengan keganasan metastatik 

disertai penyulit infeksi pericardial tamponade, atau sumbatan jalan nafas 

atau pasien menderita penyakit jantung (Depkes RI, 2006). 

Pada pasien dengan kondisi kritis sebaiknya diberikan perawatan 

dengan ventilasi melalui pipa Endotrakeal Tube (ETT). Jalan nafas yang 

terjaga menyebabkan pemberian ventilasi dan oksigen lebih terjamin, selain 

itu kemungkinan aspirasi jalan nafas lebih kecil (Malara, 2014) 

Indikasi dilakukan pemasangan ETT diantaranya hilangnya reflek 

pernafasan (cedera cerebrovaskuler, kelebihan dosis obat), obstruksi jalan 

nafas besar (epiglotitis, corpus alienum, paralisis pita suara) baik secara 

anatomis maupun fungsional. Tindakan profilaksis (pasien yang tidak sadar 

untuk pemindahan ke rumah sakit lain atau pada keadaan dimana potensial 

terjadi kegawatan nafas dalam proses transportasi pasien, selain itu 

perdarahan faring (luka tusuk, luka tembak pada leher) juga dapat dilakukan 

pemasangan ETT. Indikasi lainnya adalah untuk optimalisasi jalan nafas 

seperti saluran untuk pelaksanaan pulmonary toilet darurat (penghisapan atau 

bronchoschopy untuk respirasi akut ataupun trakheitis bakterialis berat) 

(Kozier, 2012) 

Setelah pemasangan ETT terdapat beberapa keadaan yang 

menyebabkan pengembangan paru tidak adekuat diantaranya yaitu pipa ETT 

terlalu kecil, volume tidal yang diberikan kurang dan sumbatan pada pipa 

ETT. Bilamana sumbatan pada endotracheal tube terjadi maka hal ini dapat 
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menyebabkan gagal nafas. Gagal napas terjadi bilamana pertukaran oksigen 

terhadap karbon dioksida dalam paru-paru tidak dapat memelihara laju 

konsumsi oksigen (O2) dan pembentukan karbon dioksida (CO2) dalam sel-

sel tubuh. Hal ini mengakibatkan tekanan oksigen arteri kurang dari 50 

mmHg (Hipoksemia) dan peningkatan tekanan karbon dioksida lebih besar 

dari 45 mmHg (Hiperkapnia).Walaupun kemajuan teknik diagnosis dan terapi 

intervensi telah berkembang dengan pesat, namun gagal napas masih menjadi 

penyebab angka kesakitan dan kematian yang tinggi di ruang perawatan 

intensif (Brunner & Suddarth, 2002). 

Salah satu kondisi yang dapat menyebabkan gagal nafas adalah 

obstruksi jalan nafas, termasuk obstruksi pada Endotrakeal Tube (ETT). 

Obstruksi jalan nafas merupakan kondisi yang tidak normal akibat 

ketidakmampuan batuk secara efektif, dapat disebabkan oleh sekresi yang 

kental atau berlebihan akibat penyakit infeksi, imobilisasi, statis sekresi, dan 

batuk tidak efektif karena penyakit persyarafan seperti cerebrovaskular 

accident (CVA), efek pengobatan sedatif, dan lain – lain (Hidayat, 2005). 

Penanganan untuk obstruksi jalan napas akibat akumulasi sekresi pada 

Endotrakeal Tube adalah dengan melakukan tindakan penghisapan lendir 

(suction) dengan memasukkan selang kateter suction melalui 

hidung/mulut/Endotrakeal Tube (ETT) yang bertujuan untuk membebaskan 

jalan nafas, mengurangi retensi sputum dan mencegah infeksi paru. Secara 

umum pasien yang terpasang ETT memiliki respon tubuh yang kurang baik 
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untuk mengeluarkan benda asing, sehingga sangat diperlukan tindakan 

penghisapan lendir (suction) (Nurachmah & Sudarsono, 2000). 

Penghisapan lendir (suction) adalah suatu cara untuk mengeluarkan 

sekret dari saluran nafas dengan menggunakan suatu catheter suction yang 

dimasukkan melalui hidung atau rongga mulut kedalam pharing atau sampai 

trachea. Suctioning atau penghisapan lendir merupakan tindakan untuk 

mempertahankan jalan nafas sehingga memungkinkan terjadinya proses 

pertukaran gas yang adekuat dengan cara mengeluarkan sekret pada klien 

yang tidak mampu mengeluarkannya sendiri (Timby, 2009). 

Menurut Wiyoto (2010), apabila tindakan suction tidak dilakukan 

pada pasien dengan gangguan bersihan jalan nafas maka pasien tersebut akan 

mengalami kekurangan suplai O2(hipoksemia), dan apabila suplai O2 tidak 

terpenuhi dalam waktu 4 menit maka dapat menyebabkan kerusakan otak 

yang permanen. Cara yang mudah untuk mengetahui hipoksemia adalah 

dengan pemantauan kadar saturasi oksigen (SpO2) yang dapat mengukur 

seberapa banyak prosentase O2 yang mampu dibawa oleh hemoglobin. 

Pemantauan kadar saturasi oksigen adalah dengan menggunakan alat 

oksimetri nadi (pulse oxymetri). Adapun pemantauan kadar saturasi oksigen 

yang benar dan tepat saat pelaksanaan tindakan penghisapan lendir, maka 

kasus hipoksemia yang dapat menyebabkan gagal nafas hingga mengancam 

nyawa bahkan berujung pada kematian bisa dicegah lebih dini. 

Maggiore, et al (2013) dalam penelitiannya menjelaskan tentang 

Decreasing the Adverse Effects of Endotracheal Suctioning During 
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Mechanical Ventilation by Changing Practice, dimana 46,8% responden 

mengalami penurunan saturasi oksigen dan 6,5% disebabkan karena tindakan 

suction. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan 

suction dapat menyebabkan terjadi penurunan kadar saturasi oksigen. 

Malara (2014) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa adanya 

perbedaan kadar saturasi oksigen sebelum dan sesudah diberikan tindakan 

penghisapan lendir. Hasil menunjukkan terjadi penurunan kadar saturasi 

oksigen dari responden yaitu adanya selisih nilai kadar saturasi oksigen 

sebesar 5,174 %. Selain itu dari hasil uji statistik t-Test pada responden yaitu 

terdapat pengaruh yang signifikan dimana nilai p-value =0,000 (α< 0.05).  

Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik meneliti apakah ada 

penurunan kadar saturasi oksigen sebelum dan sesudah diberikan tindakan 

penghisapan lendir(suction) dengan menggunakan ukuran kanul suction 10Fr 

dan 12Fr pada pasien yang terpasang ventilator di ICU RSUD Margono 

Soekardjo Purwokerto.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti “apakah ada penurunan 

kadar saturasi oksigen sebelum dan sesudah diberikan tindakan penghisapan 

lendir(suction) dengan menggunakan ukuran kanul suction 10Fr dan 12Fr 

pada pasien yang terpasang ventilator di ICU RSUD Margono Soekardjo 

Purwokerto?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh tindakan suction ETT dengan menggunakan kanule 

size 10Fr dan kanule size 12Fr terhadap saturasi oksigen pada pasien yang 

terpasang ventilator di ICU. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui rata-rata SpO2 sebelum dan sesudah dilakukan suction 

dengan kanul size 10Fr. 

b. Mengetahui rata-rata SpO2 sebelum dan sesudah suction dengan kanul 

size 12Fr. 

c. Mengetahui perbedaan SpO2antara kanul size 10Fr dan kanul size 12Fr. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Manfat penelitian secara teoritis adalah mengembangkan ilmu 

keperawatan pasien kritis dalam upaya promotif dan preventif dengan cara 

mengetahui  pengaruh tindakan suction ETT dengan menggunakan size 

10Fr dan size 12Fr terhadap penurunan saturasi oksigen pada pasien yang 

terpasang ventilator agar dapat dikembangkan sebagai dasar dalam 

penelitian ilmu keperawatan. 
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2. Praktis  

Mengetahui pengaruh tindakan suction ETT dengan menggunakan 

size 10Fr dan size 12Fr terhadap saturasi oksigen pada pasien yang 

terpasang ventilator sehingga dapat digunakan sebagai panduan intervensi 

yang tepat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien. 

E. Penelitian Terkait 

Maggiore, et al (2013) dalam penelitiannya menjelaskan tentang 

Decreasing the Adverse Effects of Endotracheal Suctioning During 

Mechanical Ventilation by Changing Practice, dimana 46,8% responden 

mengalami penurunan saturasi oksigen dan 6,5% disebabkan karena tindakan 

suction. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan 

suction dapat menyebabkan terjadi penurunan kadar saturasi oksigen. 

Persamaan dalam penilitian ini adalah kesamaan pada variable terikat 

yaitu Saturasi Oksigen. Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti 

menggunakan kanul suction ukuran 10Fr dan 12Fr, sedangkan penelitian 

Maggiore et al menggunakan kanul suction yang bervariasi. 

Malara (2014) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa adanya 

perbedaan kadar saturasi oksigen sebelum dan sesudah diberikan tindakan 

penghisapan lendir. Hasil menunjukkan terjadi penurunan kadar saturasi 

oksigen dari responden yaitu adanya selisih nilai kadar saturasi oksigen 

sebesar 5,174 %. Selain itu dari hasil uji statistik t-Test pada responden yaitu 

terdapat pengaruh yang signifikan dimana nilai p-value =0,000 (α< 0.05). 
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Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang 

perubahan saturai oksigen dan sama-sama menggunakan uji statistic t-Test. 

Perbedaan dalam penelitian ini adalah tempat penelitian, dimana Malara 

melakukan penelitian di Manado. 
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