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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Pustaka 

1. General Anestesi 

a. Pengertian 

Menurut Pramono (2017), Anestesi adalah hilangnya seluruh modalitas 

dari sensasi yang meliputi sensasi sakit/nyeri, rabaan, suhu, posisi/proprioseptif, 

sedangkan analgesia yaitu hilangnya sensasi sakit/nyeri, tetapi modalitas yang 

lain masih tetap ada. Anestesi umum atau general anesthesia  mempunyai tujuan 

agar dapat menghilangkan nyeri, membuat tidak sadar, dan menyebabkan 

amnesia yang bersifat reversible dan dapat diprediksi. Anestesi umum disebut 

juga sebagai narkose atau bius. Anestesi umum juga menyebabkan amnesia yang 

bersifat anterodrad, yaitu hilangnya ingatan saat dilakukan pembiusan dan 

operasi sehingga saat pasien sudah sadar, pasien tidak mengingat peristiwa 

pembedahan/pembiusan yang baru saja dilakukan. Sifat anestesi umum yang 

reversible memungkinkan pasien bangun kembali tanpa efek samping. Anestesi 

umum juga dapat diperkirakan durasinya dengan penyesuaian dosis.  

Menurut Oswari (2012), general anesthesi menunjukkan bahwa 

penderita telah dibuat tidak sadar dengan obat-obatan namun dapat disadarkan 

kembali, pada pelaksanaan tindakan pembedahan yang menyakitkan.  

b. Metode Anestesi Umum 

Anestetik    umum    dapat    diberikan    secara    parenteral    (  intravena 

intramuskular), inhalasi (melalui isapan/gas), dan rektal (melalui anus). Metode 
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pemberian secara rektal sudah jarang digunakan, biasanya digunakan pada bayi 

atau anak-anak dalam bentuk suppositoria, tablet, atau semprotan yang 

dimasukkan ke anus. Faktor-faktor yang memengaruhi kerja anestetik di 

antaranya adalah faktor respirasi, sirkulasi, dan jaringan (Pramono, 2017). 

c. Stadium Anestesi 

Saat dilakukan anestesi, seseorang akan memasuki stadium anestesi 

melalui beberapa tahap. Tahapan anestesi tersebut akan tampak nyata jika 

menggunakan eter. Guedel dalam Pramono (2017), Oswari (2012), membagi 

anestesi umum dengan eter dalam 4 stadium (stadium III dibagi menjadi 4 

plana), yaitu: 1) Stadium I disebut juga sebagai stadium analgesia atau stadium 

disorientasi. Stadium ini dimulai saat pemberian anestetik hipnotik sampai 

hilangnya kesadaran. Pada stadium ini, pasien masih dapat mengikuti perintah 

dan terdapat analgesia (hilangnya rasa sakit). Tindakan pembedahan ringan, 

seperti pencabutan gigi dan biopsi kelenjar, dapat dilakukan pada stadium ini. 

Stadium ini berakhir dengan ditandai oleh hilangnya reflek bulu mata. 2) 

Stadium II disebut juga stadium eksitasi atau stadium delirium, stadium ini 

dimulai dari akhir stadium I dan ditandai dengan pernapasan yang irregular, 

pupil melebar dengan reflek cahaya (+), pergerakan bola mata tidak teratur, 

lakrimasi (+), tonus otot meninggi, serta diakhiri dengan hilangnya reflek 

menelan dan kelopak mata. 3) Stadium III yaitu stadium sejak mulai teraturnya 

lagi pernapasan hingga hilangnya pernapasan spontan. Stadium ini ditandai oleh 

hilangnya pernapasan spontan, hilangnya reflek kelopak mata, dan dapat 

digerakkannya kepala ke kiri dan ke kanan dengan mudah. Stadium III dibagi 

menjadi 4 plana, yaitu: a) Plana 1 : pernapasan teratur, spontan, dada dan perut 

seimbang, terjadi gerakan bola mata involunter, pupil miosis, reflek cahaya ada, 
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lakrimasi meningkat, reflek faring dan muntah tidak ada, dan belum tercapai 

relaksasi otot lurik yang sempurna (tonus otot mulai menurun). b) Plana 2 : 

Pernapasan teratur, spontan, perut-dada, volume tidak menurun, frekuensi 

meningkat, bola mata tidak bergerak (tetapi terfiksasi di tengah), pupil midriasis, 

reflek cahaya mulai menurun, relaksasi otot sedang, dan reflek laring hilang 

sehingga proses intubasi dapat dilakukan. c) Plana 3 : pernapasan teratur oleh 

perut karena otot intercostal mulai paralisis, lakrimasi tidak ada, pupil midriasis 

dan sentral, reflek laring dan peritoneum tidak ada, serta relaksasi otot lurik 

hamper sempurna (tonus otot semakin menurun). d) Plana 4 : pernapasan tidak 

teratur oleh perut karena otot intercostal paralisis total, pupil sangat midriasis, 

reflek cahaya hilang, reflek sfingter ani dan kelenjar air mata tidak ada, serta 

relaksasi otot lurik sempurna (tonus otot sangat menurun). 4) Stadium IV terjadi 

paralisis medulla oblongata, dimulai dengan melemahnya pernapasan perut 

dibanding stadium III plana 4. Pada stadium ini, tekanan darah tidak dapat 

diukur, denyut jantung berhenti, dan akhirnya terjadi kematian. Kelumpuhan 

pernapasan pada stadium ini tidak dapat diatasi dengan pernapasan bantuan. 

d. Status ASA 

Status fisik dinyatakan dalam status ASA (American Society of 

Anesthesiologist), dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu (Pramono, 2017), 

Oswari (2012): 1) ASA 1: pasien normal (sehat), tidak ada gangguan organik, 

fisiologis, atau kejiwaan; tidak termasuk sangat muda dan sangat tua; sehat 

dengan toleransi latihan yang baik. 2) ASA II: Pasien memiliki kelainan sistemik 

ringan. Tidak ada keterbatasan fungsional; memiliki penyakit yang terkendali 

dengan baik dari sistem tubuh. Misalnya pada pasien : hipertensi terkontrol atau 

diabetes tanpa efek sistemik; merokok tanpa penyakit paru obstruktif kronik 
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(PPOK); obesitas ringan; kehamilan tetapi terkontrol dengan baik, riwayat asma, 

diabetes mellitus yang terkontrol, atau usia lanjut. 3) ASA III: pasien dengan 

kelainan sistemik berat. Terdapat beberapa keterbatasan fungsional; memiliki 

penyakit lebih dari satu sistem tubuh atau satu sistem utama yang terkendali; 

tidak ada bahaya kematian; gagal jantung kongestif terkontrol, angina stabil, 

serangan jantung tua, hipertensi tidak terkontrol, obesitas morbid, gagal ginjal 

kronis; penyakit bronkospatik dengan gejala intermiten. 4) ASA IV: pasien 

dengan kelainan sistemik berat (misalnya pasien dengan gagal jantung derajat 3 

dan hanya bisa berbaring di tempat tidur saja). Pasien dengan setidaknya satu 

penyakit berat yang tidak terkontrol atau pada tahap akhir; kemungkinan resiko 

kematian; angina tidak stabil, PPOK bergejala, gejala CHF, kegagalan 

hepatorenal. 5) ASA V: pasien yang dengan atau tanpa operasi diperkirakan 

meninggal dalam 24 jam atau tidak diharapkan untuk hidup lebih dari 24 jam 

tanpa operasi; resiko besar akan kematian; kegagalan multi organ; sindrom 

sepsis dengan ketidakstabilan hemodinamik, hipotermia dan koagulopati tidak 

terkontrol. 6) ASA VI: mati batang otak untuk donor organ. Dan status fisik 

ASA yang diikuti huruf “E” berarti operasi dalam keadaan gawat darurat 

(emergency) (Conlay, 2011). 

e. Teknik Anestesi Umum 

Pada penatalaksanaan anestesi umum yang membuat pasien 

tertidur/terhipnosis, ahli anestesi harus siap menjaga saluran napas agar selalu 

mendapatkan ventilasi dan oksigenasi serta jika sewaktu-waktu memerlukan 

manajemen saluran napas pasien. Manajemen saluran napas pada pasien 

teranestesi dapat pula diterapkan pada pasien dengan penurunan kesadaran 

menggunakan peralatan sebagai berikut (Pramono, 2017): 
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1) Sungkup Muka (face mask) 

Ventilasi dengan sungkup merupakan ketrampilan dasar para petugas medis 

untuk tindakan yang singkat (kira-kira ½- 1 jam), keadaan umum baik (ASA I-

II), dan lambung harus kosong. Salah satu persiapan penggunaan sungkup muka 

adalah lambung harus kosong. Salah satu persiapan penggunaan sungkup muka 

adalah lampung harus kosong atau pasien puasa selama 6-8 jam sebelumnya 

dengan harapan lambung sudah kosong dalam rentan waktu tersebut. 

Pengupayaan lambung yang kosong ini bertujuan agar resiko refluks/regurgitas 

atau muntah berkurang. Regurgitasi atau muntah dapat menyebabkan aspirasi 

isi lambung ke sistem pernapasan, dapat menyebabkan kematian. Apabila 

seorang pasien emergersi yang dianggap lambungnya penuh dating untuk 

menjalani operasi tindakan dengan sungkup muka harus diberikan hati-hati, dan 

perlu persiapan suction apabila terjadi muntah atau regurgitasi. Cara memegang 

sungkup muka adalah dengan menggunakan tangan yang tidak dominan, tangan 

satunya memegang bellow (balon pompa pernapasan). 

2) Laringeal Mask Airway (LMA) 

Merupakan saluran napas menggunakan laryngeal mask airway (LMA) 

merupakan metode memasukkan LMA ke dalam hipofaring. Teknik dengan 

menggunakan LMA akan mengurangi risiko aspirasi dan regurgitasi 

dibandingkan jika menggunakan sungkup  muka. LMA dapat juga 

dipergunakan jika mengalami kesulitan melakukan intubasi. Cara 

pemasangannya diawali dengan oksigenasi menggunakan sungkup muka, 

kemudian baru memasukkan LMA yang sudah diberi jelly pelicin ke hipofaring. 

Setelah masuk ke hipofaring, LMA selanjutnya digembungkan menggunakan 

spuit dan difiksasi menggunakan plester.  
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3) Intubasi endotrakea 

Intubasi endotrakea dapat melalui oral (intubasi orotrakea) dan nasal (intubasi 

nasotrakea). Cara intubasi orotrakea adalah sebagai berikut: Laringoskop 

dipegang oleh tangan kiri. Dengan mulut pasien terbuka lebar, blade dimasukan 

pada sisi kanan dari orofaring dengan hati-hati untuk menghindari gigi. 

Geserkan lidah ke kiri dan masuk menuju dasar dari faring dengan pinggir 

blade. Puncak dari lengkung blade di masukan ke dalam vallecula, dan ujung 

blade lurus menutupi epiglotis. Handle diangkat secara tegak lurus dari 

mandibula pasien untuk melihat pita suara. Trakea tube diambil dengan tangan 

kanan, dan ujungnya dilewatkan melalui pita suara yang terbuka (abduksi). 

Balon trakea tube harus berada dalam trachea bagian atas tapi diluar laring.  

Langingoskop ditarik dengan hati- hati untuk menghindari kerusakan gigi.  

Balon dikembungkan dengan sedikit udara yang dibutuhkan untuk tidak adanya 

kebocoran selama ventilasi tekanan positif. Sedangkan intubasi nasotrakea atau 

Intubasi nasal mirip dengan intubasi oral kecuali bahwa TT masuk lewat hidung 

dan nasofaring menuju orofaring sebelum dilakukan laringoskopi. Lubang 

hidung yang dipilih dan digunakan adalah lubang hidung yang pasien bernafas 

lebih gampang (Morgan 2013). 

2. Intubasi Trakea 

a. Pengertian 

Laringoskopi intubasi merupakan noksius stimuli mekanoreseptor dan nosiseptor 

yang melalui jalur nyeri (pain pathway) jaras aferen somatic maupun visceral 

yang menghasilkan respon neuroendokrin. Jaras aferen dibawa oleh nervus 

glossofaringeus dari jaras trakeobronkial melalui nervus vagus yang akan 

mengaktifasi sistem simpatis. Peningkatan tonus simpatis pada tindakan 
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laringoskopi dan intubasi trakea secara klinis dapat dilihat dengan meningkatnya 

respon kardiovaskuler berupa tekanan darah dan laju nadi yang merupakan reflek 

simpatis terhadap stimulasi mekanik pada laring dan trakea (Ainun, 2016). 

b. Indikasi 

Menurut Wenandi (2010), indikasi intubasi trakea adalah pasien yang tidak 

puasa dan tidak memiliki risiko aspirasi, operasi di daerah abdomen dan toraks, 

serta operasi pada posisi tengkurap. Indikasi lain: penurunan tingkat kesadaran, 

risiko regurgitasi, reflex tersedak yang tertahan atau tidak ada, gagal napas, serta 

pasien dengan henti napas dan/atau henti jantung (Merilynn, 2011). 

c. Keuntungan Intubasi Trakea 

Menurut Marilynn (2011), keuntungan intubasi trakea adalah sebagai berikut : 1) 

Memastikan jalan napas paten; 2) Mengurangi resiko regurgitasi atau aspirasi; 3) 

Memperbaiki ventilasi; 4) Jalur untuk pemberian oksigen atau obat-obatan. 

d. Macam-Macam Intubasi Trakea 

1) Intubasi dengan napas spontan 

Intubasi endotrakea adalah prosedur memasukkan pipa (tube) endotrakea 

(ET=endotracheal tube) ke dalam trakea melalui mulut atau nasal. Alat bantu 

yang digunakan adalah laringoskop. Indikasinya adalah pasien yang sulit 

mempertahankan saluran napas dan kelancaran pernapasan, misalnya pasien 

dengan penurunan kesadaran, atau trauma daerah muka dan leher. Intubasi juga 

diindikasikan untuk mencegah aspirasi (masuknya cairan lambung ke saluran 

napas), membantu mengisap secret, ventilasi mekanis jangka lama, mengatasi 

obstruksi laring, anestesi umum pada operasi napas terkontrol, operasi posisi 

miring atau tengkurap, operasi yang lama dan/atau sulit untuk mempertahankan 
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saluran napas, misalnya operasi di bagian leher dan kepala, dan mempermudah 

anestesi umum. 

Prosedur pemasangan ET diawali dengan oksigenasi seperti pada prosedur 

sungkup muka, tetapi diperlukan tambahan obat pelumpuh otot durasi singkat 

(suksinil kolin) untuk membantu intubasi atau memasukkan ET ke trakea. 

Intubasi dilakukan setelah induksi dan pelumpuhan otot. Intubasi dapat juga 

dilakukan tanpa pelumpuh otot, yaitu dengan menggunakan lidokain spray 

untuk memberikan anestesi local di daerah hipofaring atau menggunakan obat 

induksi anestesi tertentu yang membuat apneu dalam tempo singkat. Setelah ET 

berhasil dipasang, dapat dilakukan bagging  untuk membantu pernapasan 

pasien, atau dilanjutkan dengan pemeliharaan anestesi menggunakan obat 

hipnotik gas atau cair. 

2) Intubasi dengan napas kendali 

Teknik ini sama dengan intubasi dengan napas spontan, tetapi menggunakan 

pelumpuh otot berdurasi menengah atau panjang. Apabila menghendaki 

kelumpuhan otot yang lebih lama lagi, dapat dipakai pelumpuh otot yang 

diberikan secara berulang. 

e. Langkah-langkah melakukan intubasi trakea  

Menurut Pramono (2017), langkah-langkah melakukan intubasi trakea adalah 

sebagai berikut: 1) Persiapan alat-alat yang dibutuhkan (STATICS) yaitu : Scope 

(laringoskop, stetoskop), Tube (endotracheal tube/ET), Airway (guedel/mayo), 

Tape (plester, hipafix), Introducer  (stilet), Connector (biasanya sudah terpasang 

di ET), uction dan spuit; 2) Pemberian obat induksi (jika diperlukan) seperti: 

pentotal, ketalar, atau propofol; 3) Pemberian obat pelumpuh otot (jika 

diperlukan) seperti: suksinil kolin, atrakurium, atau pavulon; 4) Pemberian otot 



 

15 

 
 

darurat (jika diperlukan) seperti : adrenalin (epinefrin) yang digunakan bila 

terjadi henti jantung, dan sulfas atropine (SA) yang digunakan pada kasus 

bradikardi. Pemberian adrenalin dan SA dilakukan secara intravena sehingga 

harus dibuat akses vena terlebih dahulu. 

f. Teknik intubasi 

Menurut Pramono (2017), teknik intubasi adalah sebagai berikut: 1) Pastikan 

semua persiapan dan alat sudah lengkap; 2) Jika GCS pasien 111, dengan mudah 

dapat dilakukan intubasi tanpa anestetik; 3) Berikan ventilasi dengan O2 100% 

selama kira-kira 1-2 menit atau saturasi oksigen mencapai maksimal (100%); 4) 

Batang laringoskop dipegang dengan tangan kiri (jika kidal, menggunakan 

tangan kanan), tangan kanan mendorong kepala hingga sedikit ekstensi dan 

mulut terbuka; 5) Masukkan bilah laringoskop mulai dari mulut sebelah kanan, 

sedikit demi sedikit, menyelusuri kanan lidah, dan menggeser lidah ke kiri 

menuju epiglottis atau pangkal lidah; 6) Cari epiglottis terlebih dahulu, setelah 

terlihat, tempatkan bilah di depan epiglottis (pada bilah bengkok) atau angkat 

epiglottis (pada bilah lurus); 7) Cari rima glottis (kadang-kadang perlu bantuan 

asisten untuk menekan trakea dari luar sehingga rima glottis terlihat); 8) 

Temukan pita suara yang berwarna putih dan daerah di sekitarnya yang berwarna 

merah; 9) Masukkan ET dengan tangan kanan. Untuk memasang ET, harus 

diperhatikan dalam mengangkat gagang laringoskop, jangan mengungkit kea rah 

gigi atas karena dapat menyebabkan gigi patah; 10) Hubungkan pangkal ET 

dengan mesin anestesi atau alat bantu napas (alat resusitasi); 11) Jika pasien 

masih sadar, dapat diberikan obat induksi seperti propofol atau ketamine 

sebelum melakukan tindakan. 
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g. Penilaian Mallampati 

Untuk mengetahui kemungkinan kesulitan intubasi, dapat dilakukan 

pengukuran klasifikasi mallampati dengan cara pasien diminta membuka mulut 

dan posisi duduk sebagai berikut (Pramono, 2017): 1) Kelas I: palatum molle, 

fauces, uvula dan pilar terlihat jelas; 2) Kelas II: palatum molle, fauces, dan 

sebagian uvula terlihat; 3) Kelas III: palatum molle, dan dasar uvula saja yang 

terlihat; 4) Kelas IV: hanya terlihat langit-langit (Gambar 2.1 Mallampati A) 

 

Gambar 2.1 Mallampati 

Kelas I dan II merupakan bentuk yang paling mudah untuk dilakukan 

intubasi dibandingkan kelas III dan IV. Kelas III dan IV merupakan kelas yang 

paling sulit untuk dilakukan intubasi (Pramono, 2017). 

Prediksi kesulitan juga dapat dilihat (Pramono, 2017): 1) Pasien obese 

dengan leher pendek; 2) Keterbatasan gerak leher (kurang dari 15
o
); 3) 

Pengurangan gerak tyromental joint; 4) Residing mandibular; 5) Jarak tyromental 

kurang dari 3 jari (<6,5 cm). 

Cormack dan Lehane dalam Pramono (2017) menambahkan kriteria 

intubasi sulit berdasarkan penampakan saat masuk laringoskop ke mulut yang 

dibagi menjadi beberapa tingkatan: 1) Tingkat I: glotis terlihat penuh, plica 
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vocalis terlihat jelas; 2) Tingkat II: glottis bagian depan tidak tampak plica 

vocalis terlihat sedikit; 3) Tingkat III: terlihat epiglottis, tetapi glottis tidak 

terlihat; 4) Tingkat IV: Epiglotis tidak terlihat (Gambar 2.1 Mallampati B). 

3. Frekuensi Nadi  

a. Definisi  

Heart Rate (HR) adalah detak jantung per menit (Pramono, 2017). Heart rate 

dapat dipertahankan walaupun tidak ada pengaruh eksternal, karena terdapat 

rangsang otonom ke SA node. Heart rate tanpa pengaruh saraf adalah 100 

kali/menit (Keat, 2013). 

b. Hal-hal yang memengaruhi denyut nadi 

Menurut Keat (2013), Heart rate dapat dimodifikasi oleh: 

1) Aksi Parasimpatis (vagus nerve): 

Aksi parasimpatis dapat menyebabkan penurunan frekuensi nadi, memicu 

pengeluaran neurotransmitter (asetilkolin), reseptor (muskarinik), dan kendali 

parasimpatetis mempertahankan frekuensi nadi pada saat istirahat sekitar 70 

kali/menit. Influks Na
+
 ke dalam sel menurun, menyebabkan ambang potensial 

plasma membran dicapai dengan lebih lamban. Sebagai tambahan, inervasi 

parasimpatetis menyebabkan hiperpolarisasi membrane sel dengan 

meningkatkan permeabilitas terhadap K
+
. 

2) Aksi Simpatetis: 

Aksi simpatetis menyebabkan peningkatan frekuensi nadi. 

3) Faktor lain yang mempengaruhi frekuensi nadi adalah temperatur, pH dalam 

darah, adenosine, dan hormone. 

Menurut Muffichatum via Reinaldi (2016), faktor-faktor yang mempengaruhi 

denyut nadi adalah :  
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a) Usia 

Frekuensi nadi secara bertahap akan menetap memenuhi kebutuhan oksigen 

selama pertumbuhan. Pada masa remaja, denyut jantung menetap dan iramanya 

teratur. Pada orang dewasa efek fisiologi usia dapat  berpengaruh pada sistem 

kardiovaskuler. Pada usia yang lebih tua lagi dari usia dewasa penentuan nadi 

kurang dapat dipercaya. Frekuensi nadi pada berbagai usia, dengan usia antara 

bayi sampai dengan usia dewasa, frekuansi nadi paling tinggi ada pada bayi 

kemudian frekuensi nadi menurun seiring dengan pertambahan usia. 

b) Jenis Kelamin 

Denyut nadi yang tepat dicapai pada kerja maksimum, sub maksimum pada 

wanita lebih tinggi dari pada pria. Pada laki-laki muda dengan kerja 50% 

maksimal rata-rata nadi kerja mencapai 128 denyut per menit, pada wanita 130 

denyut per menit. Pada kerja maksimal pria rata-rata nadi kerja mencapai 154 

denyut per menit dan pada wanita 164 denyut per menit.  

c) Keadaan Kesehatan 

Pada seseoang yang tidak sehat dapat terjadi perubahan irama atau frekuansi 

jantung secara tidak teratur. Kondisi seseorang yang baru sembuh dari sakit 

frekuensi jantungnya cenderung meningkat. 

d) Riwayat kesehatan 

Riwayat seseorang berpenyakit jantung, hipertensi, atau hipotensi akan 

mempengaruhi kerja jantung. Demikian juga pada penderita anemia (kurang 

darah) akan mengalami peningkatan kebutuhan oksigen sehingga 

mengakibatkan peningkatan frekuensi nadi. 
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e) Intensitas lama kerja  

Berat atau ringannya intensitas kerja berpengaruh terhadap denyut nadi, lama 

kerja, waktu istirahat, dan irama kerja yang sesuai dengan kapasitas optimal 

manusia akan ikut mempengaruhi frekuensi nadi sehingga tidak melampaui 

batas maksimal. Apabila melakukan pekerjaan yang berat dan waktu yang 

lama akan mengakibatkan denyut nadi bertambah sangat cepat dibandingkan 

dengan melakukan pekerjaan yang ringan dalam waktu singkat. 

f) Sikap kerja 

Posisi atau sikap kerja juga mempengaruhi tekanan darah. Posisi berdiri 

mengakibatkan ketegangan sirkulasi lebih besar dibandingkan dengan posisi 

kerja duduk. Sehingga pada posisi berdiri denyut nadi lebih cepat dari pada 

saat melakukan pekerjaan dengan posisi duduk. 

g) Ukuran tubuh 

Ukuran tubuh yang penting adalah berat badan untuk ukuran tubuh seseorang. 

Semakin berat atau gemuk maka frekuensi nadi akan lebih cepat. 

h) Kondisi psikis 

Kondisi psikis dapat mempengaruhi frekuensi jantung. Kemarahan dan 

kegembiraan dapat mempercepat frekuensi nadi seseorang. Ketakutan, 

kecemasan, dan kesedihan juga dapat memperlambat frekuensi nadi seseorang. 

c. Denyut nadi normal 

Denyut jantung atau frekuensi nadi normal berkisar 55-120 x/menit, dengan 

irama yang teratur (Mangku, 2010). Menurut Marilynn (2011), frekuensi nadi 

normal adalah 60-100 per menit. 
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d. Denyut nadi tidak normal (takikardi,bradikardi) 

1) Takikardia 

Menurut Bowo (2017), Marilynn (2010), takikardia didefinisikan sebagai 

kondisi denyut jantung >100 kali/menit. Denyut jantung yang cepat normal 

pada kondisi stress, seperti hipoksia, demam, rasa sakit, kekurangan volume 

intravaskuler dan lain-lain. Tetapi denyut jantung yang cepat dapat disebabkan 

oleh gangguan irama jantung (takiaritmia). Takiaritmia yang ekstrim (>150 

kali/menit) dapat menimbulkan gejala klinis yang disebabkan oleh menurunnya 

curah jantung dan meningkatnya kebutuhan oksigen miokardiaum. Takiaritmia 

persisten (>150 kali/menit) menyebabkan : hipotensi, penurunan kesadaran, 

tanda-tanda syok, nyeri dada iskemik, dan gagal jantung akut (Sudadi, 2017). 

2) Bradikardia  

Bradikardia didefinisikan sebagai laju nadi <60 kali/menit (Marilynn, 2010). 

Secara umum bradikardia disebabkan oleh kegagalan pembentukan impuls oleh 

nodus sinoatrial (sinoatrial node=SA node) atau kegagalan penghantaran 

(konduksi) impuls dari nodus SA ke ventrikel (Bowo, 2017). Bradiaritmia 

menyebabkan : hipotensi, penurunan kesadaran, tanda-tanda syok, nyeri dada 

iskemik, dan gagal jantung akut (Sudadi, 2017). 

e. Monitoring frekuensi nadi intraanestesi 

Heart rate atau frekuensi nadi harus diobservasi setiap 5 menit selama intra 

anestesi. Observasi atau pengukuran frekuensi nadi dapat dilakukan dengan 

pulse oximetry atau dengan palpasi (Conlay, 2011). Sumber lain mengatakan, 

pengukuran dapat dilakukan setiap 3 sampai 5 menit itu sudah memenuhi syarat 

(Soenarjo, 2013). 
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4. Fentanil  

a. Definisi 

Merupakan opioid agonis turunan fenilpiperidine (Mangku, 2010). Potensi 

analgesinya antara 75-125 kali lebih kuat dibanding morfin (Soenarjo, 2013). 

Fentanil adalah obat analgesik yang sangat kuat yang berupa cairan isotonik 

steril untuk penggunaan secara IV (Soerasdi, 2010). Injeksi fentanil digunakan 

untuk pasien dengan nyeri kronik berat yang tidak dapat diatasi dengan analgetik 

non narkotik pada waktu pembedahan (Subawa, 2012). 

b. Dosis dan sediaan 

Menurut Pramono (2017), dosis fentanil untuk anestesi intraoperative yaitu 

2 mcg/kgbb dengan cara pemberian intravena. Menurut Soenarjo (2013), pada 

balans anestesi, fantanil diberikan dengan loading dose 2-8 mcg/kgbb 

dilanjutkan dengan infus kontinyu 0,5-3 mcg/kgbb/jam. Sebagai obat tunggal 

untuk menimbulkan surgical anestesia diperlukan dosis 50-150 mcg/kgbb iv. 

Dengan dosis 2-10 mcg iv dipakai untuk mencegah gejolak kardiovaskuler pada 

tindakan laringoskopi intubasi. 

Menurut Soerasdi (2010), penggunaan dosis fentanil dibagi menjadi 3: dosis 

rendah, dosis sedang dan dosis tinggi. Dosis rendah yaitu 2 µg/kgbb, bermanfaat 

dalam bedah minor tapi menimbulkan rasa sakit. Dosis sedang berkisar 2-20 

µg/kgbb untuk sulit pembedahan. Sedangkan dosis tinggi berkisar 20-50 

µg/kgbb untuk bedah besar dan lama. 

Sediaan fentanil berbentuk ampul 2 dan 10 ml tiap ml mengandung 50 µg 

(Mangku, 2010). Kemasan suntik 50 µg/ml (Soerasdi, 2010) (Wenandi, 2011). 

c. Onset dan durasi 

Fentanil  efektif  digunakan   blunting   reflek   akibat  laringoskopi  dan  intubasi  
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dengan dosis dan waktu pemberian tertentu (Ainun, 2016). Opioid sintetis ini 

sangat larut dalam lemak, yang menyebabkan onset cepat dan durasi yang relatif 

singkat (David, 2008). Pada pemberian intravena, mula kerja 30 detik dan 

mencapai puncak dalam waktu 5 menit, kemudian menurun dengan cepat dalam 

waktu 5 menit pertama kadarnya kurang sampai 20%, selanjutnya relative 

menurun dengan lambat selama 10 sampai 20 menit. Kelarutannya dalam lemak 

tinggi sehingga mudah melewati sawar otak (Soenarjo, 2013) (Wenandi, 2011). 

Fentanil bekerja singkat (20-40 menit), dan kini diperbaharui untuk menstabilkan 

sistem kardiovaskuler pada pemberian dosis yang besar (Oswari, 2012). Menurut 

Soerasdi (2010), daya kerja fentanil adalah 45-2 jam.  

d. Farmakokinetik Fentanil 

Fentanil bekerja pada thalamus, hiputalamlamus system retikuler dan 

neuron-neuronnya.  Dengan demikian rangsang sakit tidak dapat mencapai 

daerah kortikal. Blockade terhadap rangasng sakit, somatic dan visceral 

berhubungan dengan blockade fentanil pada mesencephalon (Dzafarzadeh, 

2016). Fentanil dimetabolisme di hepar dengan cara dealkilasihidroksilasi dan 

hidrolisa amida menjadi metabolit tidak aktif meliputi nor fentanil dan des 

propionil nor fentanil (Soenarjo, 2013). Lebih dari 90% fentanil dimetabolisme 

di hati, lipofilik, dan kumulasi pada dosis berulang (Wenandi, 2011). 

Metabolisme dimulai dalam plasma 1,5 menit setelah injeksi (Miller, 2015). 

Kemudian diekskresi melalui empedu dan urin. Di dalam feses dan urin, 72 jam 

sesudah pemberian sebagian besar di dapat dalam bentuk metabolit dan 8% 

dalam bentuk asli. Waaktu paruh eliminasi 185-219 menit. Ikatan dengan protein 

79-87, volume distribusi 3,2-5,9 l/kg, klirens 10-20 ml/kg/menit. Durasi pada 
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orang tua memanjang karena penurunan klirens, aliran darah hepar, aktivitas 

enzim dan produksialbumin (Soenarjo, 2013). 

e. Efek samping obat 

Fentanil menyebabkan ketergantungan, euphoria, perlambatan EKG, miosis, 

mual dan muntah yang tergantung pada dosis. Efek terhadap jantung minimal 

meskipun laju jantung dapat menrunun akibat efek vagal dan depresi nodus SA 

dan AV. Pemberian atropine sulfat dapat menurunkan kejadian bradikardi, 

karena itu dianjurkan pemberiannya pada penggunaan dosis tinggi (Soenarjo, 

2013). 

Fentanil menyebabkan depresi respirasi dan kekakuan otot rangka 

khususnya otot thorak, abdomen dan ekstremitas terutama pada pemberian 

intravena cepat. Mekanisme kekakuan otot belum jelas tetapi bukan karena efek 

langsung pada otot, bukan karena efek pada konduksi neuromuskuler mauoun 

peningkatan keratin kinase. Diduga kekakuan ini karena aktifitas sentral antara 

lain agonis pada reseptor µ. Depresi napas dipengaruhi beberapa faktor antara 

lain dosis, cara pemberian, tingkat kesadaran penderita dan obat-obat lain yang 

diberikan. Umumnya dengan dosis 1-3 g/kgbb tidak menimbulkan depresi nafas, 

depresi nafas terjadi pada pemberian 200 intravena. Pada penggunaan berulang-

ulang depresi nafas terjadi sekunder karena akumulasi. Depresi nafas sering 

menjadi masalah pada periode bedah, mekanismenya belum jelas, diduga terjadi 

akibat sequestersi fentanil kemudian diabsorbsi dari usus halus yang lebih 

bersifat alkalis ke dalam sirkulasi, selanjutnya meningkatnkan konsentrasi opioid 

dalam plasma dan menyebabkan depresi nafas (Soenarjo, 2013). 
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Fentanil tidak mempengaruhi aliran darah paru dan hepar. Meningkatkan 

tekanan intra biller dengan singkat. Fentanil tidak menyebabkan pelepasan 

histamine (Soenarjo, 2013). 

B. Landasan Teori 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka kerangka teoriritis 

dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Teori 

Dari kerangka terori tersebut, didapatkan kerangka konsep untuk penelitian ini sebagai 

berikut:  

                

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.3 Kerangka Konsep 
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C. Hipotesis Penelitian 

(Ha): ada perbedaan frekuensi nadi terhadap waktu intubasi (3 menit dan 5 

menit) setelah pemberian fentanil dan 1 menit setelah intubasi pada pasien general 

anestesi.  


