
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Penyakit Paru Obstruksi Kronis  

 Pengertian penyakit paru obstruksi kronis 

Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) adalah penyakit yang dapat dicegah 

dan diobati, ditandai dengan keterbatasan aliran udara yang terus-menerus yang 

biasanya progresif dan berhubungan dengan respons inflamasi kronis pada saluran 

napas dan paru-paru terhadap partikel atau gas yang beracun (Global Initiative for 

Chronic Obstructive Lung, 2015). Penyakit paru obstruski kronis adalah penyakit 

yang dapat dicegah dan dapat diobati dengan karakteristik hambatan aliran udara 

menetap dan progresif yang ditandai dengan peningkatan respon inflamasi kronis 

pada aliran nafas dan paru terhadap partikel berbahaya (Tanto, 2014).  

 Etiologi penyakit paru obstruksi kronis 

Menurut Ikawati (2016) terdapat beberapa faktor resiko berkembang nya 

penyakit ini, yang dapat dibedakan menjadi faktor paparan lingkungan dan faktor 

host.  

a. Faktor paparan lingkungan antara lain :  

1) Merokok  

Merokok merupakan penyebab utama terjadinya PPOK, dengan risiko 30 kali 

lebih besar pada perokok dibandingkan dengan bukan perokok dan merupakan 

penyebab dari 89-90% kasus PPOK. Dampak yang diakibatkan dari PPOK yaitu 

kematian berhubungan dengan jumlah rokok yang dihisap, umur mulai merokok 

dan statussaat PPOK berkembang 
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2) Pekerjaan 

Pekerjaan yang memiliki resiko besar terkait dengan terjadinya PPOK adalah 

para pekerja tambang emas, pekerja yang terpapar debu silica yaitu pekerja industri 

gelas dan keramik, pekerja yang terpapar debu katun dan debu gandum, dan pekerja 

asbes.  

3) Polusi udara 

Polusi dapat berasal dari luar rumah seperti asap pabrik, asap kendaraan 

bermotor dan asap yang berasal dari dalam rumah seperti asap dapur.  

4) Infeksi 

Adanya kolonisasi bakteri dapat mengakibatkan peningkatan kejadian 

inflamasi yang dapat diukur dari peningkatan jumlah sputum, peningkatan 

frekuensi eksaserbasi dan percepatan penurunan fungsi paru, hal-hal tersebut akan 

meningkatkan risiko kejadian PPOK 

b. Faktor risiko yang berasal dari host/pasiennya antara lain :  

1) Usia 

Usia semakin bertambah semakin besar risiko menderita PPOK.  Gangguan 

genetik berupa defisiensi α1-antitripsin (AAT) kemungkinan terjadi pada pasien 

PPOK dengan usia sebelum 40 tahun, namun kejadian ini hanya dialami < 1% 

pasien PPOK.  

2) Jenis kelamin 

Laki-laki lebih berisiko terkena PPOK dibandingkan dengan wanita terkait 

dengan kebiasaan merokok pada laki-laki. Namun terdapat kecenderungan 

peningkatan prevalensi PPOK pada wanita karena meningkatnya jumlah perokok 

wanita.  
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3) Gangguan fungsi paru yang sudah terjadi 

Difisiensi immunoglobulin A (IgA/hypogammaglobulin) atau infeksi pada 

masa kanak-kanak seperti TBC dan bronkiektasis adalah salah satu gangguan 

fungsi paru yang merupakan faktor risiko terjadinya PPOK.  Individu dengan 

gangguan fungsi paru memiliki risiko lebih besar daripada yang memiliki fungsi 

paru normal. Selain itu orang yang pertumbuhan parunya tidak normal karena lahir 

dengan berat badan rendah, juga berisiko lebih besar terkena PPOK.  

4) Predisposisi genetik, yaitu defisiensi α1 antitripsin (AAT) 

Difisiensi AAT, dikaitkan dengan kejadian emfisema yang disebabkan karena 

hilangnya elastisitas jaringan di dalam paru yang diakibatkan karena adanya 

ketidakseimbangan antara enzim proteolitik dan faktor protektif. Dalam keadaan 

normal protektif AAT berfungsi menghambat enzim proteolitik sehingga tidak 

terjadi kerusakan paru. AAT diproduksi oleh gen inhibitor protease (M). Satu dari 

2500 orang adalah homozigot untuk gen resesif (Z), yang mengakibatkan kadar 

AAT dalam darah rendah dan menimbulkan emfisema lebih cepat. Orang yang 

heterozigot mempunyai gen MZ, yang juga berisiko terkena emfisema yang makin 

meningakat apabila mempunyai kebiasaan merokok karena asap rokok dapat 

menginaktivasi AAT. Wanita mempunyai kemungkinan perlindungan oleh 

estrogen yang akan menstimulasi sintesis inhibitor protease seperti AAT.  

B. Gangguan Pertukaran Gas pada Penyakit Paru Obstruksi Kronis 

 Pengertian gangguan pertukaran gas 

 Gangguan merupakanketidaknormalan baik itu kelebihan maupun 

kekurangan. Menurut Somantri (2009) pertukaran gas merupakan pertukaran antara 

oksigen dan karbondioksida di membrane alveolus. Setelah pertukaran oksigen 
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akan diangkut dari paru-paru ke jaringan, dan karbondioksida dari jaringan ke paru-

paru. Pertukaran gas merupakan pertukaran antara oksigen dan karbondioksida di 

dalamalveolus. Oksigen diperoleh ketika seseorang bernapas kemudian udara 

masuk ke dalam saluran pernapasan dan akhirnya masuk ke alveolus. Oksigen yang 

terdapat dalam alveolus berdifusi menembus dinding sel alveolus yang akhirnya 

masuk ke dalam darah menjadi oksihemoglobin        (Wahid & Suprapto, 2013). 

Dapat disimpulkan bahwa gangguan pertukaran gas adalah kelebihan atau 

kekurangan oksigen atau eliminasi karbondioksida di dalam alveolus.  

 Etiologi gangguan pertukaran gas 

Penyebab dari gangguan pertukaran gas salah satunya adalah adanya 

ketidakseimbangan ventilasi-perfusi . Situasi paru dikatakan normal apabila hasil 

kerja proses ventilasi, distribusi, perfusi, difusi serta hubungan antara ventilasi 

dengan perfusi dalam keadaan santai yaitu menghasilkan tekanan parsial gas darah 

arteri (PaO2 dan PaCO2) yang normal. Keadaan santai adalah keadaan jantung dan 

paru-paru tanpa beban kerja yang berat (Djojodibroto, 2014) 

a. Ventilasi 

Ventilasi adalah volume udara yang bergerak masuk ke dalam hidung atau 

mulut dalam proses bernafas.Ventilasi terdiri dari tiga jenis yaitu ventilasi per 

menit, ventilasi alveolar dan ventilasi percuma.Ventilasi per menit, VE (minute 

ventilation) adalah volume udara yang keluar dari paru dalam satu menit, diukur 

dalam liter.Ventilasi alveolar, VA (alveolar ventilation) adalah volume udara 

inspirasi yang mencapai alveoli dan dapat mengalami pertukaran gas dengan darah. 

Ventilasi percuma, (wasted ventilation, dead space ventilation) adalah volume 

udara inspirasi yang tidak mengalami pertukaran gas dengan darah.  
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b. Perfusi 

Perfusi paru adalah sirkulasi darah di dalam pembuluh darah kapiler paru.. 

Distribusi alirah darah di paru tidak sama rata. Rendahnya tekanan darah di kapiler 

paru, aliran darah di paru sangat terpengaruh oleh gravitasi bumi sehingga perfusi 

di bagian dasar paru lebih besar dibandingkan perfusi di bagian apeks. Hal ini akan 

membuat rasio V/Q di basis paru dan di puncak paru berbeda.   

c. Ventilasi-perfusi 

Ventilasi udara dan volume darah yang mengalir pada waktu istirahat berkisar 

sama yaitu lima liter udara per menit, atau V = 5 liter/menit dan lima liter darah per 

menit atau Q = 5 liter/menit dengan rasio ventilasi perfusinya adalah V/Q = 1 

(ideal). Pada penyakit paru obstruksi kronis yang terjadi pada saluran pernafasan 

pada bagian alveoli adalah terjadi penyempitan akibat iritasi dan inflamasi kronis 

yang terjadi. Akibatnya oksigen yang akan masuk ke dalam alveolus akan menurun 

dan karbondioksida yang keluar akan susah maka akan terjadi ketidakseimbangan 

ventilasi-perfusi.  

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pertukaran gas pada PPOK 

Menurut Sherwood ( 2012), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

pertukaran gas , antara lain :  

a. Luas permukaan membrane alveolus  

Kecepatan pemindahan transfer gas semakin tinggi seiring dengan semakin 

tinggi luas permukaan. Beberapa keadaan patologis yang dapat mengurangi luas 

permukaan paru yang mempengaruhi pertukaran gas yang terjadi. pada penyakit 

paru obstruksi kronis (PPOK) luas permukaan berkurang karena banyak dinding 

alveolus yang lenyap sehingga ruang-ruang udara menjadi lebih besar dan menjadi 
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lebih sedikit. Berkurangnya luas permukaan untuk pertukaran juga berkaitan 

dengan kolapsnya jaringan paru.  

b. Ketebalan sawar yang memisahkan udara dan darah di membrane alveolus 

Pertukaran gas pada penyakit paru obstruksi kronis (PPOK) juga dapat terjadi 

akibat ketebalan sawar yang memisahkan udara dan darah bertambah secara 

patologis. Dengan bertambahnya ketebalan, pertukaran gas akan terganggu karena 

gas memerlukan waktu lebih lama untuk berdifusi menembus ketebalan yang lebih 

besar.  

c. Koefisien difusi pada pertukaran gas  

Pada paru yang sakit dimana disfusi akan terhambat akibat luas permukaan 

berkurang atau penebalan sawar udara-darah, pemindahan O2 terganggu lebih dari 

pemindahan CO2,karena lebih besarnya koefisien difusi CO2.  Pada saat darah 

mencapai akhir jaringan kapiler paru, darah tersebut lebih besar kemungkinannya 

mengalami keseimbangan dengan PCO2 alveolus daripada dengan PO2 alveolus 

karena CO2 dapat berdifusi lebih cepat menembus sawar respirasi.  

 Patofisiologi gangguan pertukaran gas pada PPOK 

Gangguan pertukaran gas yang terjadi pada pasien PPOK diawali dengan 

adanya penyempitan bronkiolus dan adanya penyumbatan yang disebabkan karena 

terjadinya iritasi. Kelenjar yang mensekresi lendir dan sel-sel goblet akan  

meningkat jumlahnya, fungsi silia menurun dan lebih banyak sekret yang 

dihasilkan. Sekret bronkus yang dihasilkan cukup banyak dan kental, sekret 

bronkus menjadi tempat perbenihan yang ideal bagi berbagai jenis kuman yang 

berhasil masuk ke saluran pernapasan bawah sehingga mudah terjadi infeksi 
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sekunder yang secara klinis digolongkan sebagai infeksi saluran pernapasan bawah 

(Danusantoso, 2013).  

Reaksi inflamasi bronkus dan kerusakan pada dinding bronkiolus terminalis 

sebagai akibat dari proses tersebut. Faktor yang mempengaruhi yaitu usia yang 

semakin tua yang menyebabkan terjadinya sumbatan pada lumen bronkus-bronkus 

kecil dan bronkeolus sehingga terjadi gangguan ventilasi. Ventilasi merupakan 

gerakan yang aktif yang menggunakan otot-otot pernapasan, udara masih akan 

dapat menembus sumbatan lumen dan masuk ke dalam alveolus, tetapi karena 

ekspirasi merupakan gerakan pasif yang hanya mengandalkan elastisitas jaringan 

interstitial paru (yang mengandung banyak serat-serat elastis, Tidak semua udara 

hasil inspirasi dapat dikeluarkan lagi atau terjadi obstruksi awal ekspirasi. Udara 

bekas inspirasi akan tertumpuk di alveolus.  Siklus ini berulang sehingga akhirnya 

akan terjadi distensi alveolus. Proses ini dikenal dengan air-trapping (Danusantoso, 

2013).  

Air-trapping merupakan proses yang progresif yang menyebabkan 

menghilangnya elastisitas jaringan inter-alveolar yang merupakan sebagian dari 

jaringan interstitial paru sehingga ekspirasi menjadi semakin dangkal. Sesak nafas 

dan penurunan ventilasi akan terjadi sebagai akibat dari ekspirasi dangkal. Adanya 

penurunan ventilasi menyebabkan suplai oksigen ke dalam paru menjadi menurun 

yang mengakibatkan terjadi penumpukan karbondioksida, peningkatan tekanan 

parsial karbonsioksida (PaCO2), penurunan tekanan parsial oksigen (PaO2), 

penurunan pH darah. Ketidakseimbangan antara ventilasi dan perfusi akan terjadi 

sehingga terjadi gangguan pertukaran gas (Danusantoso, 2013) . 
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 Manifestasi klinis gangguan pertukaran gas 

Menurut Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2016) data mayor untuk masalah 

gangguan pertukaran gas yaitu : 

a. Tekanan parsial karbondioksida (PaCO2) meningkat/menurun 

Tekanan parsial karbondioksida dalam darah menggambarkan gangguan 

pernafasan. Tingkat metabolisme normal PaCO2 dipengaruhi oleh ventilasi. Pada 

kondisi gangguan metabolisme PaCO2 dapat menjadi tidak normal karena sebagai 

kompensasi keadaan metabolic. Nilai normal PaCO2 adalah 35-45 mmHg, nilai 

PaCO2 (>45 mmHg) disebut dengan hipoventilasi, nilai PaCO2 (<35 mmHg ) 

disebut dengan hiperventilasi (Bararah & Jauhar, 2013).  

b. Tekanan parsial oksigen (PaO2) menurun 

Tekanan parsial oksigen (PaO2) adalah tekanan oksigen dalam darah. Kadar 

PaO2 yang rendah menggambarkan hipoksemia dan pasien tidak mampu bernafas 

secara adekuat. PaO2 dibawah 60 mmHg mengindikasikan perlunya mendapatkan 

terapi oksigen tambahan. Kadar normal PaO2 dalam darah adalah 80-100 mmHg. 

Kadar PaO2 60-80 mmHg disebut dengan hipoksemia ringan. Kadar PaO2 40-60 

mmHg disebut dengan hipoksemia sedang dan kadar PaO2 (<40 mmHg) disebut 

dengan hipoksemia berat (Bararah & Jauhar, 2013). 

c. Takikardia 

Takikardia adala kondisi kecepatan jantung lebih besar dari 100 

denyut/menit. Detak jantung dikontrol oleh sinyal listrik yang berasal dari area kecil 

yang disebut nodus atrioventrikuler yang berada diantara ruang atas dan bawah 

jantung. Takikardi terjadi ketika sinyal elektrik tersebut terganggu. Sinyal listruk 

terganggu disebabkan merokok, minum minuman keras, jaringan jantung yang 
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telah rusak karena adanya penyakit jantung, latihan fisik berat, tekanan darah tinggi, 

anemia, kelainan jantung elektrik bawaan serta stress yang sifatnya mendadak.  

d.  Kadar pH arteri meningkat/menurun 

Nilai pH darah menurun disebut asidemia yaitu keadaan kelebihan asam di 

dalam darah. Jika nilai pH darah meningkat disebut alkalemia yaitu kekurangan 

asam di dalam darah. Asidemia maupun alkalemia dapat bersifat respiratorik 

maupun metabolic. Adanya mekanisme metabolic mengupayakan adanya suatu 

kompensasi, baik terhadap suasana asidema maupun dalam keadaan alkalemia agar 

pH darah tetap dalam rentang normal yaitu 7,4. Jika terjadi perubahan asam basa 

darah namun suasana telah terkompensasi sehingga pH mendekati nilai 7,4 keadaan 

ini sudah tidak digolongkan kedalam asidemia dan alkalemia tetapi asidosis yaitu 

asidemia yang sudah terkompensasi dan alkalosis yaitu alkalemia yang sudah 

terkompensasi. Kadar pH  normal 7,35-7,45. Kadar pH < 7,35 disebut asidemia dan 

kadar pH >7,45 disebut alkalemia. 

e. Bunyi napas tambahan 

Bunyi napas tambahan yang terjadi pada pasien penyakit paru obstruksi 

kronik (PPOK) adalah ronkhi dan mengi (wheezing). Mengi (wheezing) adalah 

bunyi terdengar kontinu, nada mengi lebih tinggi dibandingkan bunyi nafas lain. 

Sifatnya musical, bunyi napas mengi disebabkan karena adanya suatu penyempitan 

saluran napas kecil (bronkus perifer dan bronkiolus). Udara melewati suatu 

penyempitan akibatnya mengi dapat terjadi baik pada saat inspirasi maupun pada 

saat ekspirasi. Penyempitan jalan nafas dapat disebabkan karena adanya sekresi 

berlebihan, edema mukosa, konstriksi otot polos, tumor maupun karena adanya 

benda asing.  



17 
 

Ronkhi adalah suara yang terdengar kontinu, suara napas tambahan yang 

bernada suara rendah sehingga bersifat sonor, terdengar tidak mengenakkan 

(raspy), terjadi pada saluran napas besar seperti trakea bagian bawah dan bronkus 

utama. Udara yang melewati penyempitan, dapat terjadi pada inspirasi maupun 

ekspirasi (Djojodibroto, 2014) 

C. Asuhan Keperawatan Pada Pasein PPOK Dengan Gangguan Pertukaran 

Gas  

 Pengkajian  

Pengkajian keperawatan adalah suatu bagian dari komponen proses 

keperawatan sebagai suatu usaha perawat dalam menggali permasalahan yang ada 

di pasien meliputi pengumpulan data tentang status kesehatan pasien yang 

dilakukan secara sistematis, menyeluruh atau komprehensif, akurat, singkat dan 

berlangsung secara berkesinambungan (Muttaqin, 2010). Pengkajian terdiri dari 

dua yaitu pengkajian skrining dan pengkajian mendalam. Pengkajian skrining 

dilakukan ketika menentukan apakah keadaan tersebut normal atau abnormal, jika 

beberapa data ditafsirkan abnormal maka dilakukan pengkajian mendalam untuk 

mendapatkan diagnosa akurat. Gangguan pertukaran gas termasuk ke dalam 

kategori fisiologis dengan subkategori respirasi, perawat harus mengkaji data 

mayor dan minor. Tanda dan gejala mayor diantaranya yaitu subyektif (dyspnea) 

dan objektif ( PCO2 meningkat/menurun, PO2 menurun, takikardia, pH arteri 

meningkat/menurun, bunyi nafas tambahan). Tanda dan gejala minor diantaranya 

yaitu subyektif (pusing, penglihatan kabur), obyektif (sianosis, diaphoresis, gelisah, 

napas cuping hidung, pola nafas abnormal, warna kulit abnormal dan kesadaran 

menurun). 
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 Diagnosa  

Diagnosa keperawatan merupakan penilaian klinis mengenai respons klien 

terhadap masalah kesehatan baik yang berlangsung actual maupun potensial (Tim 

Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). Diagnosis keperawatan bertujuan untuk 

megidentifikasi respon individu, keluarga atau komunitas terhadap situasi yang 

berkaitan dengan kesehatan. Diagnosa yang difokuskan pada penelitian ini adalah 

gangguan pertukaran gas yang merupakan suatu kondisi dimana terjadinya 

kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan/atau eliminasi karbondioksida pada 

membrane alveolus-kapiler ( Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). 

Tanda dan gejala gangguan pertukaran gas meliputi data mayor dan data 

minor yang terdiri dari data subyektif dan data obyektif. Menurut ( Tim Pokja SDKI 

DPP PPNI, 2016), tanda dan gejala untuk masalah keperawatan gangguan 

pertukaran das yaitu :  

a. Dyspnea  

b. Tekanan parsial karbon dioksida (PCO2) meningkat/menurun 

c. Tekanan parsial oksigen (PO2) menurun  

d. Takikardia 

e. pH arteri meningkat/menurun  

f. bunyi nafas tambahan  

g. pusing  

h. penglihatan kabur 

i. Sianosis  

j. Diaforesis  

k. Gelisah  
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l. Napas cuping hidung 

m. Pola nafas abnormal (cepat/lambat, regular/ireguler,dalam/dangkal) 

n. Warna kulit abnormal (pucat, kebiruan) 

o. Kesadaran menurun  

 Intervensi  

Menurut Nurarif & Kusuma (2015) setelah merumuskan diagnosa dilanjutkan 

dengan intervensi dan aktivitas keperawatan untuk mengurangi, menghilangkan 

serta mencegah masalah keperawatan klien. Tahapan ini disebut perencanaan 

keperawatan yang meliputi penentuan prioritas diagnose keperawatan, menetapkan 

sasaran dan tujuan, menetapkan kriteria evaluasi serta merumuskan intervensi serta 

aktivitas keperawatan. Berikut ini adalah intervensi untuk klien dengan gangguan 

pertukaran gas  

a. Tujuan keperawatan berdasarkan Nursing Outcome Classification (NOC) 

(Moorhead et al., 2016) : 

1) Status pernapasan : pertukaran gas 

Status pernapasan: pertukaran gas adalah pertukaran antara karbondioksida 

dan oksigen yang berlangsung di alveoli untuk mempertahankan konsentrasi darah 

arteri (Moorhead et al., 2016). Kriteria hasil dari status pernapasan: pertukaran gas 

antara lain :  

a) Tekanan parsial oksigen darah arteri dalam batas normal 

Kadar tekanan parsial oksigen dalam darah arteri (PaO2) yang rendah 

menggambarkan hipoksemia dan pasien tidak mampu bernafas secara adekuat. 

PaO2 dibawah 60 mmHg mengindikasikan perlunya mendapatkan terapi oksigen 

tambahan. Kadar normal PaO2 dalam darah arteri adalah 80-100 mmHg. Kadar 



20 
 

PaO2  60-80 mmHg disebut dengan hipoksemia ringan. Kadar PaO2 40-60 mmHg 

disebut dengan hipoksemia sedang dan kadar PaO2 (<40 mmHg) disebut dengan 

hipoksemia berat (Bararah & Jauhar, 2013). 

b) Tekanan parsial karbondioksida darah arteri dalam batas normal 

Tekanan parsial karbondioksida (PaCO2) dalam darah arteri menggambarkan 

gangguan pernafasan. Pada tingkat metabolisme normal PaCO2 sepenuhnya 

dipengaruhi oleh ventilasi. Pada kondisi gangguan metabolisme PaCO2 dapat 

menjadi tidak normal karena sebagai kompensasi keadaan metabolic. Nilai normal 

PaCO2 adalah 35-45 mmHg, nilai PaCO2 (>45 mmHg) disebut dengan 

hipoventilasi, nilai PaCO2 (<35mmHg) disebut dengan hiperventilasi              

(Bararah &  Jauhar, 2013).   

c) Kadar pH arteri dalam batas normal 

Nilai pH darah menurun disebut asidemia yaitu keadaan kelebihan asam di 

dalam darah. Nilai pH darah meningkat disebut alkalemia yaitu kekurangan asam 

di dalam darah. Asidemia maupun alkalemia dapat bersifat respiratorik maupun 

metabolic. Adanya mekanisme metabolic mengupayakan adanya suatu 

kompensasi, baik terhadap suasana asidema maupun dalam keadaan alkalemia agar 

pH darah tetap dalam rentang normal yaitu 7,4. Jika terjadi perubahan asam basa 

darah namun suasana telah terkompensasi sehingga pH mendekati nilai 7,4 keadaan 

ini sudah tidak digolongkan kedalam asidemia dan alkalemia tetapi asidosis yaitu 

asidemia yang sudah terkompensasi dan alkalosis yaitu alkalemia yang sudah 

terkompensasi. Kadar pH  normal 7,35-7,45.  Kadar pH < 7,35 disebut asidemia 

dan kadar pH >7,45 disebut alkalemia (Djojodibroto, 2014) 

d) Saturasi oksigen normal  
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Saturasi oksigen adalah rasio antara jumlah oksigen aktual yang terikat oleh 

hemoglobin terhadap kemampuan total hemoglobin darah mengikat oksigen dalam 

arteri, rentang normal saturasi oksigen adalah antara 95-100% (Andarmoyo, 2012). 

e) Keseimbangan ventilasi dan perfusi 

Ventilasi udara dan volume darah yang mengalir pada waktu istirahat berkisar 

sama yaitu lima liter udara per menit, atau V=5 liter/menit dan lima liter darah per 

menit atau Q=5 liter/menit dengan rasio ventilasi perfusinya adalah  V/Q = 1 (ideal) 

(Djojodibroto, 2014). 

f) Tidak ada dyspnea saat istirahat  

Dipsnea merupakan dampak peningkatan upaya untuk bernapas (work of 

breathing) dapat ditemui pada berbagai kondisi klinis penyakit penyakit paru 

obstruktif kronik. Dipsnea sering disebut sebagai napas pendek, breathlessness, 

atau shortness of breath. Dipsnea adalah gejala subjektif berupa keinginan 

penderita untuk meningkatkan upaya pernapasan. Karena sifatnya subjektif, 

dipsnea tidak dapat diukur (Djojodibroto, 2014). 

2) Keseimbangan elektrolit dan asam basa  

Keseimbangan elektrolit dan asam basa merupakan keseimbangan elektrolit 

dan non-elektrolit pada ruang intraseluler dan ekstraseluler tubuh. Kriteria hasil dari 

keseimbangan elektrolit dan asam basa antara lain : 

a) Denyut jantung apikal  

b) Irama jantung apikal  

c) Frekuensi pernafasan  

d) Irama pernafasan  

3) Status pernafasan ventilasi  
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Status pernafasan ventilasi adalah volume udara yang bergerak masuk dan 

keluar dari hidung atau mulut pada proses bernapas (Djojodibroto, 2014). Kriteria 

hasil dari status pernafasan ventilasi antara lain :  

a) Frekuensi pernafasan normal 

Frekuensi pernafasan merupakan jumlah udara yang keluar masuk ke paru-

paru setiap kali bernafas. Pada umumnya frekuensi pernafasan manusia setiap 

menitnya antara 12-20 kali/menit. Cepat atau lambatnya frekuensi pernafasan 

dipengaruhi oleh lima faktor yaitu usia, jenis kelamin, suhu tubuh dan kondisi 

kedudukan tubuh (Debora, 2013) 

b) Irama pernafasan normal 

Irama pernafasan adalah keteraturan inspirasi dan ekspirasi pernafasan yang 

normal. Irama pernafasan menggambarkan teratur atau tidaknya pernafasan 

(Djojodibroto, 2014). 

c) Kedalaman pernafasan normal 

Kedalaman inspirasi dikaji dengan mengamati derajat penyimpangan atau 

gerakan dinding dada (Djojodibroto, 2014). 

d) Suara perkusi nafas  

Pengetukan dada (perkusi) akan menghasilkan vibrasi pada dinding dada dan 

organ paru dibawahnya yang akan dipantulkan dan diterima oleh pendengaran 

pemeriksa. Nada dan kerasnya bunyi tergantung pada kuatnya perkusi dan sifat 

organ dibawah lokasi perkusi. Perkuasi di atas organ yang padat atau organ yang 

berisi cairan akan menimbulkan bunyi dengan amplitude rendah dan frekuensi 

tinggi disebut dengan suara pekak (dull, stony dull). Perkusi di atas organ yang 

berisi udara menimbulkan bunyi resonasi, hiper-resonansi dan timpani. Cara 
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melakukan perkusi adalah permukaan palmar jari tengah (yang berperan sebagai 

pleksimeter) diletakkan pada dinding dada di atas sela iga kemudian diketuk dengan 

jari tengah tangan yang lain (sebagai fleksor) (Djojodibroto, 2014). 

e) Volume tidal  

Volume tidal adalah volume udara dalam pernapasan biasa (normal). Volume 

rata-rata dalam pernafasan normal adalah 500 cc, 350 cc sampai di paru-paru dan 

mengalami difusi, sedangkan 150 cc mengisi saluran nafas dari hidung sampai 

bronkus terminalis yang disebut ruang rugi fisiologik. Pada beberapa penderita 

gangguan saluran nafas dengan pola nafas yang dangkal akan menurunkan tidal 

volume sampai volume udara yang efektif yang sampai di alveoli (Wahid & 

Suprapto, 2013). 

f) Kapasitas vital 

Kapasitas vital merupakan volume udara maksimal yang dapat masuk dan 

keluar paru selama satu siklus pernafasan yaitu setelah inspirasi maksimal dan 

ekspirasi maksimal. Bermakna untuk menggambarkan kemampuan pengembangan 

paru dan dada (Irman, 2009). 

4) Tanda – tanda vital  

Tanda-tanda vital merupakan tingkat suhu, denyut nadi, respirasi dan tekanan 

darah berada dalam kisaran normal. Kriteria hasil dari tanda-tanda vital antara lain: 

a) Suhu tubuh  

b) Denyut jantung apikal  

c) Irama jantung apikal  

d) Denyut nadi radial  

e) Tingkat pernafasan  
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f) Irama pernafasan  

g) Tekanan darah sistolik  

h) Tekanan darah diastolik  

i) Tekanan nadi  

j) Kedalaman inspirasi  

b. Intervensi yang dilakukan untuk mengatasi gangguan pertukaran gas 

berdasarkan Nursing Interventions Classification (NIC) (Bulecheck, Butcher, 

Dochterman, & Wagner, 2016):  

Rencana tindakan yang diberikan pada gangguan pertukaran gas antara lain :  

1) Manajemen asma  

Manajemen asma adalah mengidentifikasi, menangani dan mencegah reaksi 

inflamasi/ kontriksi di jalan nafas.  

a) Tentukan dasar status pernafasan sebagai titik pembanding  

b) Dokuementasikan pengukuran dasar dalam catatan klinik  

c) Bandingkan status saat ini dengan status sebelumnya untuk mendeteksi 

perubahan dalam status pernafasan  

d) Dapatkan pengukuran spirometri (rasio FEV1, FVC, FEV1/FVC) sebelum dan 

setelah penggunaan bronkodilator dengan efek yang cepat (short-acting 

bronchodilator) 

e) Monitor puncak dari jumlah aliran pernafasan (PERF), dengan tepat 

f) Tentukan pemahaman klien/keluarga mengenai penyakit dan manajemen serta 

instruksikan pada klien dan keluarga mengenai pengobatan anti inflamasi dan 

bronkodilator dan penggunaannya yang tepat.  
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g) Ajarkan teknik yang tepat untuk menggunakan pengobatan dan alat (misalnya 

inhaler, nebulizer, peak flow meter) 

h) Monitor kecepatan, irama, kedalaman dan usaha pernafasan 

i) Auskultasi suara nafas, catat area adanya penurunan atau hilangnya suara 

ventilasi dan suara adventitious.  

j) Ajarkan teknik relaksasi  

2) Monitor Pernafasan 

Monitor pernafasan adalah sekumpulan data dan analisis keadaan pasien 

untuk memastikan kepatenan dan kecukupan pertukaran gas.                            

(Bulecheck et al., 2016) 

a) Monitor kecepatan, irama, kedalaman dan kesulitan bernapas. 

Monitor teratur atau tidaknya pernafasan serta mengamati derajat 

penyimpangan atau gerakan dinding dada (Debora, 2013). Kecepatan, irama, 

kedalaman dan kesulitan bernapas diobservasi oleh seorang perawat dengan 

mengobservasi keteraturan pernapasan. Irama pernapasan adalah interval yang 

terjadi setelah siklus pernapasan. Dengan bernapas normal, interval reguler akan 

terjadi setelah setiap siklus pernapasan. Interval waktu menunjukkan irama 

pernapasan baik teratur dan tidak teratur (Kozier, Erb, Berman, & J. Snyder, 2010). 

Kedalaman pernapasan dapat dikaji dengan mengobservasi pergerakan dada. 

Kedalaman pernapasan umumnya digambarkan sebagai pernapasan yang normal, 

dalam atau dangkal. Pernapasan dalam merupakan pernapasan ketika udara yang 

dihirup dan dihembuskan dalam jumlah besar serta sebagia besar paru 

mengembang. Pernapasan dangkal meliputi pertukaran udara dalam jumlah kecil 

dan sering kali menggunakan jaringan paru secara minimal. Selama proses inspirasi 
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dan ekspirasi normal, individu dewasa akan mengambil udara sebanyak 500 mL 

(Kozier, Erb, Berman, & J. Snyder, 2010). 

b) Monitor suara nafas tambahan seperti mengi dan ronkhi  

Suara mengi yaitu suara terdengar kontinu, nadanya lebih tinggi 

dibandingkan suara napas lainnya, sifatnya musical, disebabkan karena adanya 

penyempitan saluran nafas kecil (bronkus perifer dan bronkiolus). Karena udara 

melewati suatu penyempitan mengi dapat terjadi, baik saat inspirasi maupun 

ekspirasi. (Djojodibroto, 2014). 

Ronkhi adalah suara yang terdengar kontinu, suara napas tambahan yang 

bernada suara rendah sehingga bersifat sonor, terdengar tidak mengenakkan 

(raspy), terjadi pada saluran napas besar seperti trakea bagian bawah dan bronkus 

utama. Udara yang melewati penyempitan, dapat terjadi pada inspirasi maupun 

ekspirasi (Djojodibroto, 2014) 

c) Monitor pola nafas: bradipnea, takipnea, kussmaul, hiperventilasi, cheyne 

stokes, biot. 

Bradipnea adalah penurunan frekuensi.Takipnea atau polipnea adalah 

bernafas dengan cepat, biasanya menunjukkan adanya penurunan keteregangan 

paru atau rongga dada. Pernapasan kussmaul yaitu pernapasan yang cepat dan 

dalam.Cheyne stokes yaitu frekuensi nafas yang tidak teratur dan disertai periode 

perubahan frekuensi nafas yang intermiten dan pernafasan dalam yang diselingi 

oleh periode apnea. Pernafasan biot yaitu frekuensi nafas yang tidak teratur dan 

disertai periode apnea yang panjang (Djojodibroto, 2014). Hiperventilasi yaitu 

suatu kondisi ventilasi yang berlebih yang dibutuhkan untuk mengeliminasi 

karbondioksida normal di vena, yang diproduksi melalui metabolisme seluler  
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 Implementasi  

Menurut Kozier et al., (2010) implementasi keperawatan merupakan sebuah 

fase dimana perawat melaksanakan rencana atau intervensi yang sudah 

dilaksanakan sebelumnya. Berdasarkan terminology NIC, implementasi terdiri atas 

melakukan dan mendokumentasikan yang merupakan tindakan khusus yang 

digunakan untuk melaksanakan intervensi. Implementasi keperawatan 

membutuhkan fleksibilitas dan kreativitas perawat. Sebelum melakukan suatu 

tindakan, perawat harus mengetahui alasan mengapa tindakan tersebut dilakukan. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya tindakan keperawatan yang 

dilakukan harus sesuai dengan tindakan yang sudah direncanakan, dilakukan 

dengan cara yang tepat, aman, serta sesuai dengan kondisi klien, selalui dievaluasi 

mengenai keefektifan dan selalu mendokumentasikan menurut urutan waktu. 

Aktivitas yang dilakukan pada tahap implementasi dimulai dari pengkajian 

lanjutan, membuat prioritas, menghitung alokasi tenaga, memulai intervensi 

keperawatan, dan mendokumentasikan tindakan dan respon klien terhadap tindakan 

yang telah dilakukan (Debora, 2013)  

 Evaluasi  

Evaluasi keperawatan menurut Tarwoto & Wartonah (2015) merupakan 

tindakan akhir dalam proses keperawatan. Menurut Deswani (2011) evaluasi dapat 

berupa evaluasi struktur, proses dan hasil. Evaluasi terdiri dari evaluasi formatif 

yaitu menghasilkan umpan balik selama program berlangsung. Sedangkan evaluasi 

sumatif dilakukan setelah program selesai dan mendapatkan informasi efektivitas 

pengambilan keputusan.  

Pada pasien dengan gangguan pertukaran gas indikator evaluasi yaitu :  
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a. PO2 dalam rentang normal (80-100 mmHg) 

b. PCO2 arteri dalam rentang normal (35-45 mmHg) 

c. pH arteri dalam rentang normal (7,38-7,42) 

d. Saturasi oksigen dalam rentang normal (95-100%) 

e. Tidak ada sianosis 

f. Frekuensi pernapasan normal (12-20x/menit) 

g. Irama pernapasan teratur 

h. Tidak ada penggunaan otot bantu pernapasan 

i. Tidak ada suara napas tambahan.



 


