
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep penyakit stroke non hemoragik 

1. Stroke non hemoragik 

Sekitar 82% stroke merupakan stroke iskemik. Dapat berupa iskemia atau 

emboli dan thrombosis serebral, terjadi saat setelah lama beristirahat, baru bangun 

tidur atau dipagi hari. Tidak terjadi perdarahan namun terjadi iskemia yang 

menimbulkan hipoksia dan selanjutnya dapat timbul edema sekunder. Kesadaran 

umunya baik (Wijaya & Putri, 2013). 

2. Etiologi  

Penyebab stroke dapat dibagi tiga, yaitu : 

a. Thrombosis serebri 

Smeltzer (2005) aterosklerosis serebral dan perlambatan sirkulasi serebral 

adalah penyebab utama thrombosis serebral yang menjadi penyebab umum dari 

stroke. Biasanya ada kaitannya dengan kerusakan local dinding pembuluh darah 

akibat aterosklerosis (Price & Wilson, 2006) 

b. Emboli serebri 

Embolisme serebri termasuk urutan kedua dari berbagai penyebab utama 

stroke,penderita embolisme biasanya lebih muda dibandingkan dengan penderita 

trombosit, kebanyakan emboli serebri berasal dari suatu thrombus dalam jantung 
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sehingga masalah yang dihadapi sesungguhnya merupakan perwujudan penyakit 

jantung (Price & Wilson, 2006). 

B. Gangguan menelan pada stroke non hemoragik 

1. Pengertian gangguan menelan 

Gangguan menelan merupakan fungsi menelan abnormal akibat deficit 

struktur atau fungsi oral, faring atau esophagus (TIM POKJA SDKI DPP PPNI, 

2017) 

2. Etiologi gangguan menelan 

Penyebab gangguan menelan yaitu salah satunya gangguan saraf kranialis 

(TIM POKJA SDKI DPP PPNI, 2017) Kerusakan saraf otak, nervus hipoglosus 

(nervus kranial XII), nervus glosofaringeus (nervus kranial IX) atau nervus 

trigeminus (nervus kranial V) bisa menyebabkan paralisis bagian-bagian yang 

bermakna dari mekanisme menelan. Jika mekanisme menelan mengalami paralisis 

total atau sebagian, gangguan yang terjadi dapat berupa hilangnya semua tindakan 

menelan sehingga menelan tidak terjadi sama sekali, kegagalan glottis untuk 

menutup, sehingga makanan tidak jatuh ke esofagus, melainkan jatuh ke paru, dan 

kegagalan palatum mole dan uvula untuk menutup nares posterior sehingga 

makanan masuk ke hidung selama menelan (Guyton & Hall, 2011). 

3. Faktor-faktor yang memengaruhi gangguan menelan 

a. Faktor usia 

 Penelitian sebelumnya di RSUP Dr.Kariadi periode tahun 2012-2013 

didapatkan 7 penderita gangguan menelan yang melakukan pemeriksaa FEES, 5 

penderita laki-laki (71%) dan 2 penderita perempuan (29%), dengan rentang usia 
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≤ 40 tahun 0 penderita (0%), 40-60 tahun 3 penderita (43%) dan ≥ 60 tahun 4 

penderita (57%). Hal tersebut sesuai dengan penelitian kohort di Amerika yang 

melibatkan 4.038 sampel selama 8 tahun didapatkan pada kelompok usia 0-60 

tahun, yang menderita disfagia sebanyak 30,7 % dan angka ini meningkat pada 

kelompok usia > 60 tahun yakni 37,7 %. Peningkatan usia akan menyebabkan 

terjadinya berkurangnya elastisitas ligamen-ligamen laring, berkurangnya gigi – 

geligi, penurunan kemampuan sensoris didaerah faring dan laring (Rony Nayoan, 

2017). 

b. Factor loksi lesi 

 Disfagia pada pasien stroke dapat disebabkan oleh edema otak, 

menurunnya tingkat kesadaran, ataupun akibat proses diaschisis, yang biasanya 

bersifat sementara. Tetapi bila lesi terjadi di daerah batang otak, kemungkinan 

pasien akan mengalami disfagia yang menetap. Werner (2005) mengemukakan 

bahwa lesi pada hemisfer kiri menyebabkan menurunnya aktifitas motorik di oral 

dan apraxia, sedangkan lesi di hemisfer kanan berhubungan dengan terlambatnya 

refleks menelan, bolus tertahan di faring, sehingga dapat menyebabkan aspirasi. 

Peneliti lain Smithards (2014) mengemukakan, bahwa selama fase akut tidak ada 

hubungannya antara kejadian aspirasi atau disfagia dengan lokasi stroke dan letak 

lesi. Stroke akut pada batang otak kemungkinan dapat menyebabkan disfagia 

dengan atau defisit neurologik yang lain. Hampir 62,5% pasien stroke dengan 

kelainan pada batang otak mengalami aspirasi, terutama lesi pada medulla atau 

pons. Risiko aspirasi akan meningkat bila mengenai bilateral, dan biasanya berupa 

aspirasi yang tersembunyi. Parese saraf kranial X sampai XII dismobilitas dan 

asimetri faring, laring tidak menutup sempurna (Saragih, 2016). 
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4. Patofisiologi gangguan menelan pada stroke non hemoragik 

Stroke non hemoragik disebabkan oleh trombosis akibat plak 

aterosklerosis yang memberi vaskularisasi pada otak atau oleh emboli dari 

pembuluh darah diluar otak yang tersangkut di arteri otak yang secara perlahan 

akan memperbesar ukuran plak sehingga terbentuk thrombus. Trombus atau 

emboli di dalam pembuluh darah akan terlepas dan terbawa hingga terperangkap 

dalam pembuluh darah distal sehingga menyebabkan sumbatan pada pembuluh 

darah distal pada daerah korteks terutama area parietalis, area tersebut terletak di 

gyrus prasentralis. 

Kemudian di gyrus parietalis terbagi menjadi posterior dan anterior. Area 

posterior termasuk area broadman 4 mulai dari bawah kearah superior adalah 

struktur yang berperan dalam proses menelan, lidah, rahang, bibir, laring akibat 

Adanya sumbatan pembuluh darah akan menyebabkan otak mengalami 

kekurangan nutrisi penting seperti oksigen dan glukosa, sehingga daerah pusat 

yang diperdarahi oleh pembuluh darah tersebut akan mengalami iskemik. 

Sehingga jaringan otak yang tidak mendapatkan aliran darah akan menyebabkan 

hipoksia sehingga sel otak akan mengalami kekurangan nurisi dan juga oksigen, 

sel otak yang mengalami kekurangan oksigen dan glukosa akan menyebabkan 

asidosis anaerob lalu asidosis akan mengakibatkan natrium, klorida, dan air masuk 

ke dalam sel otak dan kalium meninggalkan sel otak sehingga terjadi edema 

setempat. 

Kemudian kalsium akan masuk dan memicu serangkaian radikal bebas 

sehingga terjadi perusakan membran sel lalu mengkerut menyebabkan mngalami 

tekanan perfusi jaringan jika hal ini berlanjut terus menerus maka jaringan tersebut 



 

11  

akan mengalami infark. Akibat infark pada medulla oblongata yang mengandung 

saraf saraf XII dan IX menyebabkan menurunnya impuls pada saraf hipoglosus 

dan glosofaringeus sehingga menyebabkan gangguan menelan (Guyton & Hall, 

2011). 

5. Tanda dan gejala 

Menurut Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (2017) data mayor dan 

minor untuk masalah gangguan menelan yaitu : 

Tabel 1 

Tanda Dan Gejala Mayor Minor Gangguan Menelan  

Gejala tanda mayor 

Subjektif 

1. Mengeluh sulit menelan 

Objektif 

1. Batuk sebelum menelan 

2. Batuk setelah makan atau minum 

3. Tersedak 

4. Makanan tertinggal di rongga 

mulut. 

Gejala tanda objektif minor 

Subjektif 

Oral  

(tidak tersedia) 

 

 

 

 

 

 

Faring 

1. Menolak makan 

 

 

Esophagus 

1. Mengeluh bangun dimalam hari 

2. Nyeri epigastrik 

 

Objektif 

1. Bolus masuk terlalu cepat 

2. Refluks nasal 

3. Tidak mampu mebersihkan rongga 

mulut 

4. Makanan jatuh dari mulut 

5. Makanan terdorong keluar dari 

mulut 

6. Sulit mengunyah 

7. Muntah sebelum menelan 

 

1. Muntah 

2. Posisi kepala kurang elevasi 

3. Menelan berulang-ulang  

 

1. Hematemesis 

2. Gelisah 

3. Regurgitasi 

4. Odinofagia 

5. Bruksisme 

 
(Sumber : TIM POKJA SDKI DPP PPNI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia Definisi dan 

Indikator diagnostic. 2017) 



 

12  

C. Asuhan Keperawatan Stroke Non Hemoragik dengan Gangguan menelan 

1. Pengkajian 

Pengkajian adalah suatu proses pengumpulan data yang dilakukan secara 

sistematis guna menentukan status kesehatan klien. Pengkajian harus dilakukan 

secara komprehensif terkait dengan aspek biologis, psikologis, social, maupun 

spiritual klien. Yang dimana pengkajian keperawatan bertujuan untuk menentukan 

tahap selanjutnya dalam proses keperawatan (Asmadi, 2008). Pada klien dengan 

gangguan menelan dalam kategori fisiologis dengan subkategori neurosensori, 

perawat harus mengkaji tanda dan gejala data mayor dan minor yang tercantum 

dalam buku SDKI (TIM POKJA SDKI DPP PPNI, 2017). 

2. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan adalah suatu penilaian klinis mengenai respon klien 

terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik yang 

berlamgsung aktual maupun potensial. Dimana diagnosa keperawatan bertujuan 

untuk mengidentifikasi respon klien individu, keluarga, dan komunitas situasi 

yang berkaitan dengan kesehatan (TIM POKJA SDKI DPP PPNI, 2017). 

Diagnosa keperawatan dalam masalah ini adalah gangguan menelan. 

Gangguan menelan merupakan fungsi menelan abnormal akibat deficit struktur 

atau fungsi oral, faring atau esophagus. Dalam buku Standar Diagnosis 

Keperawatan Indonesia (2017) gangguan menelan termasuk ke dalam sub 

kategori neurosensori. Penyebab gangguan menelan yaitu gangguan 

serebrovaskular, gangguan saraf kranialis, paralesis serebral, akalasia, 

abnormalitas laring, abnormalitas faring, anomaly jalan nafas atas, defek anatomic 
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kongential, defek laring, defek nasal, defek nasofaring, defek trakea, refluks 

gastroesofagus, obstruksi mekanis dan permaturitas. Adapun tanda gejala mayor 

dari gangguan menelan yaitu secara subjektif mengeluh sulit menelan kemudian 

secara objektif batuk sebelum menelan, batuk setelah makan atau minum, 

tersedak, makanan tertinggal di rongga mulut. Tanda gejala minor dari gangguan 

menelan secara subjektif menolak makan, nyeri epigastrik, mengeluh bangun di 

malam hari. Secara objektif bolus masuk terlalu cepat, refluks nasal, tidak mampu 

mebersihkan rongga mulut, makanan jatuh dari mulut, makanan terdorong keluar 

dari mulut, sulit mengunyah, muntah sebelum menelan, muntah, posisi kepala 

kurang elevasi, menelan berulang-ulang, hematemesis, gelisah, regurgitasi, 

odinofagia, bruksisme (Tim SDKI DPP PPNI, 2017).  

3. Perencanaan Keperawatan 

Perencanaan merupakan pedoman tertulis yang menggambarkan secara 

tepat rencana tindakan keperawatan yang dilakukan terhadap klien sesuai 

kebutuhan berdasarkan diagnosis keperawatan. Perencaan juga merupakan 

keputusan awal yang memberi arah bagi tujuan yang ingin dicapai, hal yang akan 

dilakukan, termasuk bagaimana, kapan, dan siapa yang akan melakukan tindakan 

keperawatan (Asmadi, 2008). Berikut ini intervensi keperawatan pasien stroke 

non hemoragik dengan gangguan menelan. 

a. Tujuan dan kriteria hasil 

1) NOC 

1) Pencegahan aspirasi 
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Tindakan personal untuk mencegah masuknya cairan dan partikel padat ke 

dalam paru-paru. 

2) Kriteria hasil : 

a) Mempertahankan tubuh dalam posisi tegak selama 30 menit setelah makan 

dilakukan secara konsisten 

 Menurut Metheny (2004) berikan periode istirahat selama 30-45 menit 

setelah makan untuk mencegah residu pada lambung (Potter & Perry, 2010). 

b) Mempertahankan kebersihan mulut dilakukan secara konsisten 

 Memberikan hygiene oral yang baik untuk mengatasi rasa tidak 

menyenangkan serta mempertahankan kenyamanan (Potter & Perry, 2010). 

c) Memposisikan tubuh untuk tetap tegak ketika makan dan minum jika 

dibutuhkan dilakukan secara konsisten  

Memposisikan tubuh untuk tetap tegak, tinggikan kepala tempat tidur 90 

derajat, posisi kepala fleksi dengan posisi dagu turun untuk mencegah aspirasi 

(Potter & Perry, 2010). 

d) Memilih makanan sesuai kemampuan menelan dilakukan secara konsisten 

e) Memilih makanan dan cairan sesuai konsistensi yang tepat dilakukan secara 

konsisten 

 Tsukada, T, et. Al (2009) menyatakan makanan dengan konsistensi cair 

lebih sulit dikontrol dan lebih mudah menyebabkan aspirasi karena dapat mengalir 

langsung ke dalam faring sebelum terjadinya refleks menelan. Bolus yang lebih 
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kental atau makanan padat lunak lebih aman karena kemungkinan untuk masuk 

dalam pintu laring lebih kecil. Selain itu, bolus yang lebih kental meningkatkan 

pergerakan lidah dan membantu mempercepat terjadinya inisiasi fase faringeal 

(Pandaleke, et. al, 2014). 

b. Intervensi 

 Nursing Interventions Classification (NIC) (Bulechek, Butcher, 

Dochterman, & Wagner, 2013). Berikut ini rencana tindakan yang diberikan pada 

gangguan menelan antara lain : 

1) Pencegahan aspirasi 

Pencegahan atau meminimalisir factor risiko pada pasien yang berisiko 

mengalami aspirasi (Bulechek et al., 2013). 

a) Pantau tingkat kesadaran, rerleks batuk, refleks muntah, dan kemampuan 

menelan 

Klien dengan risiko tinggi aspirasi adalah klien dengan penurunan 

kesadaran, berkurangnya reflex menelan atau batuk serta klien yang memiliki 

kesulitan mengatur saliva. 

b) Monitor status pernafasan 

c) Posisikan (kepala) tegak lurus sama dengan 30 sampai 90 derajat (pemberian 

makan dengan NGT) atau sejauh mungkin 

Galvan (2001) posisi klien tegak pada sudut 90 derajat dengan kepala 

tertekuk ke depan pada sudut 45 derajat. Posisi ini memaksa trakea untuk menutup 
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dan kerongkongan untuk membuka, yang membuat menelan lebih mudah dan 

mengurangi risiko aspirasi (Potter & Perry, 2010). 

d) Berikan obat-obatan dalam bentuk eliksir 

e) Berikan perawatan mulut 

 Memberikan hygiene oral yang baik untuk mengatasi rasa tidak 

menyenangkan serta mempertahankan kenyamanan (Potter & Perry, 2010) 

f) Tempat tidur ditinggikan 30 sampai 45 menit setelah makan 

 Menurut Metheny (2004) berikan periode istirahat selama 30-45 menit 

setelah makan untuk mencegah residu pada lambung (Potter & Perry, 2010).  

g) Potong makanan menjadi potongan kecil  

 Makanan/obat-obatan dengan potongan kecil membantu untuk 

memudahkan proses menelan makanan 

4. Implementasi Keperawatan 

Implementasi adalah rencana tindakan yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan dari kreteria hasil yang dibuat. Tahap pelaksanaan dilakukan setelah 

rencana tindakan di susun dan di tunjukkan kepada nursing order untuk membantu 

pasien mencapai tujuan dan kriteria hasil yang dibuat sesuai dengan masalah yang 

pasien hadapi. Tahap pelaksaanaan terdiri atas tindakan mandiri dan kolaborasi 

yang mencangkup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan 

kesehatan, dan memfasilitasi koping. Agar kondisi pasien cepat membaik 

diharapkan bekerja sama dengan keluarga pasien dalam melakukan pelaksanaan 
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agar tercapainya tujuan dan kriteria hasil yang sudah di buat dalam intervensi 

(Asmadi, 2008). 

5. Evaluasi Keperawatan 

Menurut Asmadi (2008) evaluasi adalah tahap akhir dari proses 

keperawatan yang merupakan perbandingan yang sistematis dan terencana antara 

hasil akhir yang teramati dan tujuan atau kriteria hasil yang dibuat pada tahap 

perencanaan. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan 

klien dan tenaga kesehatan lainnya. Jika hasil evaluasi menunjukkan tercapainya 

tujuan dan kriteria hasil, klien bisa keluar dari siklus proses keperawatan. Jika 

sebaliknya, klien akan masuk kembali ke dalam siklus tersebut mulai dari 

pengkajian ulang (reassessment). Secara umum, evaluasi ditujukan untuk::  

a. Melihat dan menilai kemampuan klien dalam mencapai tujuan. 

b. Menentukan apakah tujuan keperawatan telah tercapai atau belum. 

c. Mengkaji penyebab jika tujuan asuhan keperawatan belum tercapai


