
Kelompok  6

Vera Triastuti Hasibuan 071101030

Nova Winda Saragih 071101031

Hafizhoh Isneini Purba 071101032

Rini Sriwanda Manurung 071101033

Dian Pita Loka Siregar 071101034 



Oksigenasi adalah proses penambahan

oksigen ke dalam sistem (kimia atau fisika).

Oksigen merupakan gas tidak berwarna dan

tidak berbau yang sangat dibutuhkan dalamtidak berbau yang sangat dibutuhkan dalam

proses metabolisme sel. Sebagai hasilnya, 

terbentuklah karbondioksida, energi, dan air. 





1. Saluran Pernapasan Bagian Atas

Saluran pernapasan bagian atas 

terdiri atas hidung, faring, laring, dan 

epiglotis. Saluran ini berfungsi epiglotis. Saluran ini berfungsi 

menyaring, menghangatkan, dan 

melembabkan udara yang dihirup. 





2. Saluran Pernapasan Bagian Bawah
Saluran pernafasan bagian bawah terdiri atas 
trakea, tandan bronkus, segmen bronkii, dan 
brokiolus. Saluran ini berfungsi mengalirkan 
udara dan memproduksi surfaktan.

3. Paru-Paru3. Paru-Paru
Paru merupakan organ utama dalam sistem
pernapasan. Paru terletak di dalam rongga
thorak setinggi tulang selangka sampai dengan
diafragma. 







A.Pernapasan Eksternal
1.Ventilasi

Ventilasi merupakan proses keluar dan masuknya

oksigen dari atmosfer ke dalam alveoli atau dari alveoli 

ke atmosfer. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain:antara lain:

a.Perbedaan tekanan antara atmosfer dengan paru

b. Kemampuan toraks dan paru pada alveoli dalam 

melaksanakan ekspansi atau kembang kempis 

c.Jalan napas yang sangat dipengaruhi oleh sistem saraf

otonom. 

d.Refleks batuk dan muntah serta peran mukus siliaris.



Melalui ventilasi dapat diketahui bagaimana volume 

dan kapasitas paru-paru

1. Volume paru-paru

a. Volume tidal ± 500 ml.

b. Volume cadangan inspirasi ± 3000 ml.

c. Volume cadangan ± 1100 ml.

d. Volume sisa (residual volume – RV) ± 1200 ml.

2. Kapasitas paru-paru

a. Kapasitas inspirasi = TV + IRV ± 3500 ml.

b. Kapasitas residu fungsional = ERV + RV ± 2300 ml.

c. Kapasitas vital = IRV + TV + ERV ± 4000 ml.

d. Kapasitas paru-paru total ± 6000 ml 

(Asmadi, 2008).



2. Perfusi 

Fungsi utama sirkulasi paru adalah mengalirkan

darah ke dan dari membran kapiler alveoli sehingga

dapat berlangsung pertukaran gas. 

3. Pertukaran gas pernapasan

� Gas pernapasan mengalami pertukaran di alveoli 

dan kapiler jaringan tubuh. Oksigen ditransfer dari dan kapiler jaringan tubuh. Oksigen ditransfer dari 

paru-paru ke darah dan karbondiokida ditransfer dari 

darah ke alveoli untuk dikeluarkan sebagai produk 

sampah.

� Pada tingkat jaringan, oksigen ditransfer dari darah 

ke jaringan, dan karbondioksida ditransfer dari 

jaringan ke darah untuk kembali ke alveoli dan 

dikeluarkan. 



B. Pernapasan Internal

Pernapasan internal (pernapasan jaringan) 

mengacu pada proses metabolisme intrasel yang 

berlangsung dalam mitokondria, yang 

menggunakan oksigen dan menghasilkan 

karbondioksida selama proses penyerapan energi karbondioksida selama proses penyerapan energi 

molekul nutrien.



1) Faktor Fisiologis

a.Penurunan Kapasitas Pembawa Oksigen

b.Penurunan Konsentrasi OksigenYang Diinspirasi

c. Hipovolemia

d.Peningkatan Laju Metabolisme

e.KondisiYang Mempengaruhi Gerakan Dinding

Dada misalnya, kehamilan, obesitas, kelainan

muskuloskeletal,  pengaruh penyakit kronik, 



2) Faktor Perkembangan

a. Bayi Prematur

b. Bayi Dan TodlerBayi Dan Todler

c. Anak Usia Sekolah Dan Remaja

d. Dewasa Muda Dan Dewasa 

Pertengahan

e. Lansia



3) Faktor Perilaku

a.Nutrisi

b.Olahraga

c.Ketergantungan zat adiktif

d.Emosi

e.Gaya hidup

f.Status Kesehatan / Health Statusf.Status Kesehatan / Health Status

4) Faktor Lingkungan

a.Suhu. 

b.Ketinggian

c.Polusi 



1. Gangguan dalam konduksi

Berupa disritmia yaitu penyimpangan pada

irama jantung sinus normal. Hal ini

merupakan respons terhadap iskemia, merupakan respons terhadap iskemia, 

kelainan katup, ansietas, dan keracunan obat; 

akibat penggunaan kafein, alkohol, atau

tembakau; atau komplikasi

ketidakseimbangan asam-basa atau

elektrolit.



2. Perubahan Curah Jantung

Kegagalan miokard untuk memompa volume 
darah dengan jumlah yang cukup untuk sirkulasi

pulmonar dan sirkulasi sistemik menyebabkan

gagal jantung.

Kegagalan pompa miokard diakibatkan penyakitKegagalan pompa miokard diakibatkan penyakit

arteri koroner primer, kondisi-kondisi

kardiomiopati, gangguan katup, dan penyakit

pulmonar.



3. Kerusakan Fungsi Katup

Penyakit katup jantung merupakan gangguan katup

jantung yang didapat atau congenital. Penyakit ini

ditandai dengan stenosis dan obstruksi aliran darah

atau degenerasi katup dan regurgitasi darah.

4. Iskemia Miokard4. Iskemia Miokard

Terjadi bila suplai darah ke miokard dari arteri

koroner tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan

oksigen pada organ. Dua manifestasi yang umum

pada iskemia adalah angina pectoris dan infark

miokard.



HIPEVENTILASI ALVEOLAR

� Takikardia, napas pendek

� Nyeri dada,

� Pusing, sakit kepala ringan

� Disorientasi

HIPOVENTILASI  ALVEOLAR

� Pusing

� Nyeri kepala (dapat 

dirasakan di daerah 

oksipital pada saat terjaga)� Disorientasi

� Paretesia

� Baal (pada ekstremitas, 

sirkuloral)

� Tinitus

� Penglihatan yang kabur

� Titani (spasme karpopedal)

oksipital pada saat terjaga)

� Letargi,disorientasi 

� Penurunan kemampuan 

mengikuti instruksi

� Disritmia jantung

� Ketidakseimbangan 

elektrolit

� Konvulsi, koma, henti 

jantung



HIPOKSIA 

• Gelisah

• Rasa takut, ansietas

• Disorientasi

• Penurunan kemampuan 

berkosentrasi

• Penurunan tingkat kesadaran

OBSTRUKSI JALAN NAPAS

� Obstruksi pada jalan napas 

atas (hidung, faring, laring) 

dapat disebabkan oleh benda 

asing seperti makanan, 

akumulasi sekret, atau oleh 

lidah yang menyumbat • Penurunan tingkat kesadaran

• Peningkatan keletihan

• Pusing, perubahan perilaku

• Peningkatan frekuensi nadi

• Peningkatan frekuensi dan 

kedalaman pernapasan

• Peningkatan TD

• Disritmia jantung

• Pucat, sianosis

• Clubbing, dispnea

lidah yang menyumbat 

orofaring pada orang yang 

tidak sadar. 

� obstruksi jalan napas bawah 

meliputi sumbatan total atau 

sebagian pada jalan napas 

bronkus dan paru.




