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Abstrak 

 

Pendahuluan: Tekanan parsial CO2 sangat berpengaruh terhadap aliran darah otak 

(ADO) dan tekanan intra kanial.  Latar belakang penelitian ini adalah bahwa 

dalam teori tekanan gas campuran  John Dalton dinyatakan bahwa jika salah satu 

tekanan gas dalam campuran gas bertambah maka tekanan parsial gas lain akan 

menurun. Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui apakah peningkatan  

konsentrasi oksigen dalam Non-Rebreathing Mask (NRM) akan menurunkan 

tekanan parsial CO2, sehingga dapat digunakan untuk menurunkan PaCO2 sambil 

memperthankan PaO2 yang tinggi  untuk menurunkan TIK (Tekanan Intra 

Kranial) pada pasien cedera kepala. Metode: Peneltian ini merupakan penelitian 

Clinical Trial dengan rancangan penelitian one shoot pretest and postest pada pasien 

cedera kepala sedang dengan GCS 9-13 yang dilakukan terapi konservatif di RS 

Dr. M. Djamil Padang. Pada pasien dinilai tekanan parsial CO2  darah sebelum 

dan setelah  6 jam terapi oksigen menggunakan NRM. Jumlah sampel sebanyak 

16 pasien yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil: Dari hasil penelitian didapatkan 

perbedaan bermakna tekanan parsial CO2 darah sebelum dan setelah terapi 

oksigen menggunakan NRM  (P<0.05). Terjadi penurunan tekanan parsial CO2 

darah setelah terapi oksigen mengunakan NRM dari 39,00 ± 3,7 menjadi  432,06 

± 6,35. Kesimpulan: Terapi oksigen menggunakan NRM dapat menurunkan 

tekanan parsial CO2 darah sehingga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan 

intra kranial pada pasien cidera kepala sedang. 

 

Kata kunci : Non-rebreathing Mask, tekanan parsial CO2 darah 
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Effect of Non-Rebreathing  Mask Oxygen Teraphy To  Blood CO2 Partial  

Presure in Mild Head Injury Patient 

Hendrizal, Syaiful Saanin, Hafni Bactiar 

Surgery Department, Medical Faculty of Andalas University, Padang, Indonesia 

E-mail : hendrizalzubir@gmail.com 

Abstract 

Introduction: The partial pressure of CO2 is very influential on cerebral blood flow 

(CBF) and intra kanial pressure. The background of this research is that the pressure of 

the gas mixture in the theory of John Dalton stated that if one of the gas pressure in the 

gas mixture increases, the partial pressure of other gases will decline. This study aimed to 

determine whether the increase in oxygen concentration in the non-rebreathing mask 

(NRM) will decrease the partial pressure of CO2, so that  it can be used to decrease 

PaCO2 while PaO2 still higher to protect brain from higher of  ICT (intra-cranial pressure) 

state in patients with head injuries. Method: This research is a Clinical Trial with one 

shoot  pretest and posttest design in patients with moderate head injury with GCS 9-13 

conducted conservative treatment at the hospital Dr. M. Djamil Padang. In patients 

assessed blood CO2 partial pressure before and after 6 hours of oxygen therapy using the 

NRM. Total sample of 16 patients who met the incluton criteria. Result: The result 

showed significant differences in blood CO2 partial pressure before and after oxygen 

therapy using the NRM (P <0.05). There was a decrease of blood CO2   partial pressure 

after oxygen therapy using NRM from 32.06 ± 6.35 to 39.00 ± 3.74. 

Conclusion: Oxygen therapy using NRM can decrease blood CO2 partial pressure 

that can be used to reduce the intra-cranial pressure in patients with moderate head 

injury. 

 

Keyword: Non-rebreathing Mask, blood CO2 partial pressure 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Insiden cedera kepala dari tahun ketahun makin meningkat seiring dengan 

meningkatnya mobilisasi penduduk. Di Amerika Serikat,  sekitar 500.000 kasus 

pertahun pasien yang masuk ke rumah sakit adalah penderita cedera kepala dan 

17.500 diantarnya  meninggal pertahun
1
.
 
Di Indonesia sendiri belum ada data 

lengkap, dari data rekam medik di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  Jakarta 

tahun 1998  tercatat penderita cedera kepala sebanyak 1091 orang dengan cedera 

kepala berat 137 orang. Di RS A "Jaury" Ujung Pandang pada tahun 1997, tercatat  

dari 6128 penderita yang dirawat, 322 diantaranya adalah penderita cedera 

kepala.
1,2

 

Cedera kepala menempati peringkat tertinggi penderita yang dirawat di 

Bagian Bedah Saraf  RS M. Djamil Padang. Data Bagian Bedah Saraf tahun 2000 

tercatat 534 penderita cedera kepala yang dirawat dengan angka kematian 

mencapai lebih 10% dan  tahun 2011 sebanyak 502  orang. Tingginya angka 

kesakitan dan kematian akibat cedera kepala  menjadikan tantangan bagi spesialis 

Bedah Saraf untuk menurunkannya. Untuk tujuan tersebut diperlukan suatu 

penanganan yang komprehensif  baik yang mencakup diagnosa, terapi dan 

prognosis
2,3

. 

Pengelolaan cedera kepala yang baik harus dimulai dari tempat kejadian, 

selama transportasi, di instalasi gawat darurat, hingga dilakukannya terapi 

definitif. Pengelolaan yang benar dan tepat akan mempengaruhi outcome pasien. 
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Tujuan utama pengelolaan cedera kepala adalah mengoptimalkan pemulihan dari 

cedera kepala primer dan mencegah cedera kepala sekunder yang disebabkan oleh 

iskemik otak. Proteksi otak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk 

mencegah atau mengurangi kerusakan sel-sel otak yang diakibatkan oleh keadaan 

iskemia.
1,2,3,5,6

 

Pengenalan asam basa sangat penting untuk pengelolaan pasien bedah 

saraf, terutama pasien bedah saraf yang menjalani perawatan intensif. Sebagai 

contoh pasien cedera kepala sedang, pada pasien ini dapat terjadi asidosis jaringan 

otak yang dapat menyebabkan terjadinya edema serebral karena terhalangnya 

tranpor Na
+
 dan H

+
serta Cl

-
 dan HCO3

-
. Faktor yang mempengaruhi regulasi asam 

basa jaringan otak adalah kadar CO2, sistem buffer, serta penambahan asam 

metabolit oleh metabolisme tubuh.
7,8,9,10,11,12

 

Dari berbagai kepustakaan, didapatkan bahwa angka kejadian dari 

perubahan PaO2 dan PaCO2 pada cedera kepala berat sangatlah bervariasi, 

nilainya berkisar antara 30 hingga 84%, angka kematian yang diakibatkan oleh 

perubahan tekanan gas  tersebut adalah berkisar antara 16-30%, dan 10 – 20% 

diantaranya melalui mekanisme vasodilatasi dan peningkatan laju aliran darah ke 

otak.
2
 Perubahan PaCO2 pada penderita cedera kranioserebral berat sangatlah 

bervariasi. Namun semua kepustakaan sepakat, bahwa PaCO2 arteri harus dijaga 

dalam ambang batas normal. Apabila PaCO2 meningkat, akan terjadi vasodilatasi 

pembuluh darah otak yang menyebabkan peningkatan laju aliran darah ke otak, 

dan akhirnya akan terjadi peningkatkan tekanan intrakranial. Peningkatan tekanan 

intrakranial ini dengan berbagai implikasinya merupakan faktor yang harus 

dicegah dikarenakan akan memperburuk hasil keluaran yang ada. Sementara itu, 
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apabila kadar PaCO2 arteri turun terlalu rendah, melalui mekanisme 

vasokonstriksi akan menyebabkan spasme pada pembuluh darah otak serta 

mengancam terjadinya iskemik
8
. Weiner

 
mengemukakan bahwa penurunan 1 

mmHg PaCO2 akan menurunkan laju aliran darah ke otak sebesar 2%. Beberapa 

peneliti memberi batasan angka kadar PaCO2 normal antara 35-45 mmHg 

(beberapa penulis menyebut angka 30 mmHg sebagai batas minimal bagi laju 

aliran darah ke otak yang adekuad) oleh  PaCO2 yang melebihi 45 mmHg sudah 

dapat meningkatkan tekanan intrakranial, karena terjadi peningkatan aliran darah 

ke otak sedangkan bila PaCO2 menurun hingga 26 mmHg  dan terus menurun 

hingga di bawah 25 mmHg, maka CBF(cerebral blood flow) akan turun di bawah 

angka kurang dari 17 mmHg/100 gr/menit (Currie memberikan angka suatu 

penurunan CBF di bawah 20 cc/100 gr/menit).
1,8,9,10,11

 

Dari kepustakaan, didapatkan keterangan bahwa perubahan PaO2 arteri, 

tidak memiliki akibat sebesar perubahan PaCO2 , namun mereka pun sepakat 

untuk menjaga PaO2 tetap dalam ambang batas normal bahkan cenderung tinggi. 

Apabila PaO2 berada dalam kadar yang terlalu rendah, maka akan menimbulkan 

hipoksia yang dapat menyebabkan vasodilitasi pembuluh darah otak yang akan 

diikuti oleh peningkatan laju aliran darah ke otak, dan mengakibatkan terjadinya 

peningkatan tekanan intracranial. Apabila kadar PaO2 terlalu tinggi, akan terjadi 

vasokonstriksi pembuluh darah. Winer menyebutkan bahwa perubahan kadar 

PaO2 sebanyak 15% persen, hanya akan mengubah sedikit aliran darah ke 

otak.
1,9,10,11

 

Pada pasien cedera kepala penting menjaga kadar PaO2 Dalam batas 

normal. Di beberapa kepustakaan disebutkan bahwa sebaiknya kita menjaga PaO2 
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minimal 100 mmHg, bahkan ada penulis yang memberikan nilai yang lebih tinggi, 

yaitu berkisar antara 140-160 mmHg. Pemberian oksigen  bisa menggunakan  

nasal canul, oksigen mask atau dengan oksigen hiperbarik chamber.
9,11

 

Salah satu cara tata laksana untuk mengendalikan peningkatan tekanan 

intrakranial adalah dilakukan suatu tindakan penurunan PaCO2, pada fase akut 

terjadinya trauma. Penurunan dilakukan hingga mencapai kadar PaCO2 sekitar 20-

30 mmHg, yang dikenal sebagai tindakan hiperventilasi. Penurunan PaCO2 ini 

akan menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah otak dan kondisi ini  secara 

langsung  akan menyebabkan penurunan laju aliran darah ke otak; dengan akibat 

(secara tidak langsung) akan menurunkan tekanan intrakranial.
10,12 

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa dalam teori tekanan gas 

campuran Dalton mengatakan bahwa jika salah satu tekanan gas dalam campuran 

gas bertambah maka tekanan parsial gas lain akan menurun, sehingga penulis 

ingin mengetahui apakah peningkatan  konsentrasi oksigen dalam Non-

Rebreathing mask akan menurunkan tekanan parsial CO2, sehingga dapat 

digunakan untuk menurunkan PaCO2 sambil memperthankan PaO2 yang tinggi  

untuk menurunkan TIK (Tekanan Intra Kranial) pada pasien cedera kepala. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Pada pasien cedera kepala perlu menjaga kestabilan PaO2 dengan terapi 

oksigen dan mencegah terjadinya peningkatan PaCO2,  diantaranya dengan 

menggunakan NRM (Non rebreathing Mask). Apakah terapi oksigen dengan 

NRM berpengaruh terhadap perubahan PaCO2. 
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1.3. Tujuan Penenelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pengunaan oksigen dengan Non rebrething  Mask   

terhadap perobahan PaCO2 Darah arteri. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1.3.2.1. Mengetahui gambaran PaCO2 dan pH darah setelah 

penggunaan terapi oksigen dengan Non-rebrething Mask. 

1.3.2.2. Mengetahui pengaruh terapi oksigen menggunakan Non 

Rebrething Mask terhadap pCO2 darah. 

1.4. Manfaat penelitian 

1.4.1. Pada bidang akademis diharapkan  sebagai bagian dari program 

pendidikan yang bertujuan untuk melatih cara berfikir dan 

menganalisis masalah yang kemudian diolah berdasarkan 

metodologi penelitian. 

1.4.2. Pada bidang pelayanan medis, sebagi bahan  pertimbangan dalam 

penatalaksanaan pasien cedera kepala sedang yang mengunakan 

terapi  oksigen dengan non rebreahing mask. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Cedera Kepala  

Kurang lebih 500.000 kasus cedera kepala yang terjadi di Amerika Serikat 

setiap tahun. kira–kira 10% diantaranya meninggal dunia sebelum tiba di Rumah 

Sakit. Dari seluruh pasien cedera kepala yang mendapat perawatan di rumah sakit 

dapat dikategorikan sebagai cedera kepala  ringan sebanyak 80%, cedera kepala 

sedang 10% dan cedera kepala berat 10%. Setiap tahunnya di Amerika sekitar 

17.500 pasien meninggal akibat cedera kepala terutama pada usia muda yang 

masih produktif dan sebagian pasien ini mengalami berbagai tingkat   kecacatan 

akibat cedera otak.
1
 

Fokus utama penatalaksanaan pasien-pasien yang mengalami cedera 

kepala adalah mencegah terjadinya cedera otak sekunder. Pemberian oksigenasi 

dan memelihara tekanan darah yang baik dan adekuat untuk mencukupi perfusi 

otak adalah hal yang paling utama dan terutama untuk mencegah dan membatasi 

terjadinya cedera otak sekunder yang akhirnya akan memperbaiki hasil akhir 

penderita. 
1,3,9,11,12,

 

Setelah tindakan Primary Survey maka hal penting lainnya adalah 

mengidentifikasi adanya lesi masa intrakranial yang memerlukan tindakan 

pembedahan yaitu dengan tindakan pemeriksaan CT scan kepala segera. Namun 

demikian, pemeriksaan CT scan kepala tidak diperkenankan menunda perujukan 

pasien apabila diperlukan ke rumah sakit pusat trauma yang memiliki kemampuan 

intervensi bedah saraf secara cepat dan definitif.
2
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Skor Glasgow Coma Scale (GCS) digunakan sebagai pengukuran klinis 

yang objektif  atas berat ringannya cedera kepala.  Pasien-pasien yang dapat 

membuka matanya spontan, menuruti perintah dan berorientasi baik memiliki 

nilai GCS total 15, sedangkan pasien-pasien yang ekstremitasnya flaksid dan tidak 

dapat membuka mata dan berbicara memiliki nilai GCS 3.
5,7

 

Skor GCS 8 atau kurang telah diterima luas sebagai keadaan Koma atau 

Cedera Otak Berat. Pasien cedera otak dengan skor GCS 9 sampai dengan 13 

dikategorikan Moderate atau Cedera Otak Sedang dan GCS 14-15 dikategorikan 

sebagai Cedera Otak Ringan. Sebagai catatan penting, bila ditemukan adanya 

respon motorik yang asimetris/ berbeda kanan dan kiri, maka respon motorik yang 

terbaik nilainya yang dipakai dalam penilaian GCS sebab hal tersebut 

memberikan angka prediksi outcome yang lebih akurat. Namun kita harus 

mencatat respon motorik kedua ekstremitasnya.
5,7 

2.2. Tekanan Intrakranial (TIK) 

Berbagai proses patologis yang mengenai otak dapat mengakibatkan 

peningkatan tekanan intrakranial yang selanjutnya akan menganggu perfusi otak 

dan akan memacu terjadinya Iskemia. Tekanan intrakranial normal pada saat 

istrahat adalah 10 mmHg. Tekanan intrakranial yang lebih dari 20 mmHg 

khususnya bila berkepanjangan dan sulit diturunkan akan menyebabkan hasil  

yang buruk terhadap penderita. 
1,6,7, 

Konsep dasar terpenting untuk pengertian dinamika TIK (Tekanan Intra 

Kranial) atau ICP (Intra Cranial Presure) disebut dengan doktrin Monroe-Kelly. 

Dinyatakan bahwa Volume total isi intra kranial adalah tetap konstan. Ini 

disebabkankarena rongga kranium tidak ekspansif. Bila V adalah volume, maka: 
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Vmass+VOtak+Vcss+VDarah = Konstan 

Berdasarkan doktrin Monroe-Kellie tersebut dinyatakan bahwa setiap 

penembahan volume atau perubahan ke salah satu konstituen otak harus 

dikompensasi dengan penurunan volume konstitiuen lainnya (terutama darah dan 

css) secara seimbang. TIK akan meningkat hanya bila mekanisme kompensasi ini 

gagal.
1,2,5,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,20

 Oleh karena itu segera setelah cedera kepala, suatu 

massa perdarahan dapat membesar sementara tekanan intrakranial masih tetap 

normal. Namun bila batas penggeseran cairan serebrospinal dan darah 

intravaskuler terlampaui maka tekanan intrakranial akan mendadak meningkat 

dengan cepat.
1,2,3,5,6,14,15

 

 

Gambar 1. Kurva volume-TIK memperlihatkan peningkatan TIK dengan pertambahan volume 

intra kranial 
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2.3. Aliran Darah ke Otak (ADO) 

Pada orang dewasa  ADO atau  CBF kira-kira 50 – 55 mL/100 gr jaringan 

otak per menit. Pada anak-anak ADO lebih tinggi tergantung usianya. Pada umur 

1 tahun menyerupai orang dewasa, tetapi pada usia 5 tahun aliran darah otaknya 

normal ± 90 ml/100 gr jaringan otak/ menit yang kemudian secara bertahap turun 

ke level seperti orang dewasa pada usia pertengahan atau akhir remaja. Suatu 

cedera otak yang cukup adekuat dapat menyebabkan koma, dapat menyebabkan 

penurunan 50% aliran darah otak pada 6–12 jam pertama paska trauma. Biasanya 

akan meningkat pada 2–3 hari berikutnya, namun pada pasien-pasien yang tetap 

koma biasanya aliran darah otaknya tetap dibawah normal untuk beberapa hari 

bahkan beberapa minggu paska trauma. Sekarang semakin banyak bukti yang 

menunjukkan bahwa tingkatan aliran darah otak yang begitu rendah tidak akan 

mencukupi kebutuhan metabolisme otak segera setelah cedera sehingga Iskemia 

serebri yang regional bahkan global sering terjadi.
1,2,3,5,6,14 

 

 

 

Gambar 1.   Kurva autoregulasi normal  CBF vs CPP. CPP dihitung dari MAP( mean 

arterial presure) –ICP(intra cranial pressure), dengan terjadinya 

penigkatan ICP, CPP tetap dijaga konstan Disadur dari Miller et al. 
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 Sebagai tambahan, untuk mempertahankan ADO yang konstan, pembuluh 

–pembuluh darah  otak  prekapiler normal mempunyai kemampuan untuk 

berkonstriksi dan berdilatasi sebagai respon terhadap perubahan tekanan darah 

Sistolik rata-rata antara 50 s/d 160 mmHg (Autoregulasi Tekanan) Lihat gambar 

3. Pembuluh-pembuluh darah ini juga secara normal berkonstriksi dan dilatasi 

sebagai respon terhadap perubahan PaO2 dan PaCO2 darah (Autoregulasi 

Kimiawi). Cedera kepala yang berat dapat merusak kedua sistim autoregulasi 

ini.
7,11,12,14

 

Parenkim otak yang cedera sangat rentan terhadap iskemia dan infark 

sebagai akibat penurunan hebat aliran darah otak sebagai akibat lesi cedera otak 

itu sendiri. Timbulnya iskemia awal ini sangat dipermudah oleh adanya hipotensi, 

hipoksia atau hipokarbia. Untuk  itu semua upaya pertolongan harus ditujukan 

kepada perbaikan perfusi serebral dan perbaikan aliran darah otak dengan cara 

menurunkan tekanan intrakranial yang meningkat, mempertahankan volume 

intravaskuler normal, memelihara Tekanan darah Arteri Rata-rata (TAR) atau 

MAP (Mean Arterial Blood Pressure) yang normal dan mempertahankan 

oksigenasi yang adekuat.
7,9,11,14

 

 Memelihara Tekanan Perfusi Otak (TPO) atau CPP (Cerbral Perfusion 

Pressure)  pada level 60 – 70 mmHg  sangat dianjurkan untuk memperbaiki aliran 

darah otak. Dimana CPP= MAP-ICP.
5,7,8,9,10

 

 Sekali mekanisme kompensasi tidak bekerja serta terjadinya peningkatan 

tekanan intrakranial yang eksponensial maka perfusi otak akan sangat buruk 

terutama pada pasien-pasien yang mengalami hipotensi. Oleh sebab itu bila ada 

perdarahan intrakranial harus segera dievakuasi dan tekanan darah sistemik yang 

adekuat harus dipertahankan.
5,6,20,22,23,24 



xx 

 

2.4. Identifikasi Penyebab Peningkatan TIK Setelah Cedera kepala
 
 

Setelah lesi masa seperti hematom disingkirkan dan faktor ekstra serebral 

seperti peningkatan tekanan intra thorkal dan hypertemia disingkirkan , TIK yang 

menetap kemungkinan disebabkan oleh edema serebri.
25

 

Edema serebri berhubungan dengan  hyperemia terutama pada vena atau 

terjadi peningkatan kandungan air otak. Edema serebri lebih jauh lagi 

diklasifikasikan menjadi sitotoksik, vasogenik atau hidrostatik. Cara untuk 

mengidentifikasi factor vascular dan nonvascular penyebab peningkatan TIK 

adalah dengan pemeriksaan fungsi listrik otak dan pengukuran saturasi oksigen 

vena yugularis dikombinasikan dengan saturasi oksigen arteri. 

Harus diingat bahawa proses patologi dari penyebab peningkatatn TIK 

adalah heterogen dan  dinamis dan berobah sesuai waktu. Pada cedera kepala 

tidak menghasilkan  satu bentuk edema yang sederhana. Sebagai contoh 

peningkatan TIK karena peningkatan cairan ekstra vaskuler (edema) akan memicu 

iskemik dan vasodilatasi (penyebab vascular) peningkatan TIK. Sebaliknya odena 

Karena sitotoksik iskemik dapat menyebabkan kerusana sawar darah otak dan 

kerusakan  membran sel yang akhirnya memicu edema otak vasogenik.
25

 

Edema  yang disebakan terutama oleh peningkatatn volume vaskular akan 

memberikan respon dengan adanya vasokonstriksi, dengan demikian barbiturat 

dan hyperventalsi akan memberikan manfaat (Yoshihara,Bandoh dan Marmarou). 

Dengan demikian efek deuretik osmotik seperti manitol juga  memberikan 

manfaat melalui proses vasokonstriksi yang dicetuskan oleh penurunan visikositas 

darah.
25 
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2.5. Fisiologi Respirasi 

2.5.1. Respirasi Intrasel dan Ekstrasel 

Kita menghirup oksigen dari udara bebas dan membuang CO2 ke udara 

bebas. Kedua kejadian tersebut merupakan hasil dari proses respirasi yang kita 

lakukan. Oksigen kita hirup akan melewati proses respirasi ekstrasel dan intrasel, 

demikian pula pembentukan CO2 .
7,11,14,15,16

 

 Respirasi ekstrasel adalah proses pertukaran oksigen dan karbondioksida 

yang terjadi di paru. Oksigen dihantarkan ke tempat yang membutuhkannya 

sedangkan karbondioksida dibuang. Proses pertukaran oksigen tersebut tidaklah  

sesederhana itu,  karena berkaitan  dengan berbagai mekanisme , dan organ yang  

memegang peran penting adalah paru-paru.
5,15

 

Fungsi utama paru-paru adalah membuang CO2 yang terkandung dalam 

darah dan menyerap sejumlah O2 ke dalamnya. Proses ini dikenal sebagai 

pertukaran gas paru yang meliputi beberapa tahap antara lain dengan ventilasi 

udara yang dihirup melalui saluran nafas dan didistribusikan  ke dalam berjuta-

juta alveolus. Selanjutnya akan  diikuti oleh proses difusi O2-CO2 melalui 

membran kapiler alveoulus, dan darah yang sudah kaya akan oksigen tersebut 

akan  disalurkan ke seluruh tubuh melalui pompa jantung.
5,12,15,16

 

Pada proses respirasi intraseluler, organ sel yang paling berperan adalah 

mitokondria. Fungsi mitokondria adalah menghasilkan energi phosphate melalui 

serangkaian reaksi dan zat-zat makanan seperti glukosa, asam lemak, dan asam 

amino dengan dibantu oleh proses oksidasi yang membutuhkan oksigen dan 

menghasilkan karbondioksida. Rangkaian reaksi tersebut akan menghasilkan 

senyawa phosphate berenergi tinggi (ATP).
5,15,16 
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2.5.2. Udara di Dalam Paru-Paru 

Pada keadaan biasa, udara yang dihirup atau dikeluarkan (volume tidal) 

sekitar 500 ml/kali, sedangkan frekuensi nafas kurang lebih 15 kali/menit, 

sehingga jumlah udara yang dihirup dalam 1 menit adalah 7.500 ml/menit 

(volume semenit). Jumlah udara yang dihirup ini, tidak semuanya ikut dalam 

pertukaran gas paru, karena ada yang tidak ikut serta dalam pertukaran gas yaitu 

sekitar 150 ml ( yang ada dalam ruang rugi anatomi),  sehingga hanya 350 ml 

yang menjadi volume alveolus. Jadi jumlah gas yang ikut dalam pertukaran gas 

adalah 350 x 15 = 5.250 ml/menit (ventilasi alveolar).
15,16,24

 

Konsentrasi oksigen dalam udara 20,93% dengan tekanan udara 760 

mmHg. Tetapi ketika udara dilembabkan di paru-paru tekanan parsial uap air 

adalah 47 mmHg. Dari angka angka tersebut didapatkan  tekanan parsial O2 dalam 

paru-paru adalah (760-47) x 20,93% = 149 mmHg. Tekanan O2 dalam alveolus 

jauh lebih rendah dari udara inspirasi, karena dalam perjalanan udara inspirasi 

masuk ke alveolus. Sebagian O2 diserap dan diganti oleh CO2, sehingga ketika 

mencapai alveolus, tekanan parsial O2 hilang sepertiganya, PO2 alveolus sekitar 

100 mmHg.
4,15,16,26

 

PO2 alveolus adalah 100 mmHg, sedangkan PO2 darah dalam pembuluh 

kapiler paru 40 mmHg. Perbedaan tekanan sebanyak 60 mmHg menyebabkan 

kecepatan difusi cukup tinggi dan mendifusikan O2 melalui membrane ke dalam 

darah yang mengalir cukup cepat pula, dan kondisi ini akan menaikkan PaO2 

sampai 97 mmHg. 
4,7,9,15,16 
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2.5.3.  Pengaturan PaO2 dan PaCO2 

Sistem saraf mengatur kecepatan ventilasi alveolus hampir tepat seperti 

permintaan tubuh, sehingga tekanan oksigen (PaO2) dan tekanan karbondioksida 

(PaCO2) darah hampir tidak berubah dalam keadaan normal. Hal tersebut 

disebabkan karena adanya suatu “sensor oksigen” yang memberitahu tubuh kapan 

oksigen diperlukan dan berapa banyak yang diperlukan. Sensor oksigen tersebar 

di seluruh sel-sel tubuh dalam bentuk mitokondria sehingga keperluan oksigen 

akan sangat terpantau dengan adanya sensor oksigen tersebut. Selain itu glomus 

karotikus dan aortikus, suatu komoreseptor perifer yang bekerja akibat perubahan 

kadar oksigen di dalam arteri juga memberi andil dalam pengaturan PaO2 dan 

PaCO2 tersebut.
7,15,16

 

Pengaturan PaO2 dan PaCO2 yang utama dilakukan oleh pusat pernafasan 

yaitu sekelompok neuron yang tersebar luas dan terletak bilateral di dalam 

substansia retikularis medulla oblongata dan pons.
5,7,12,15,16

 

Selain pusat pernafasan, terdapat pula faktor humoral yang mengatur PaO2 

dan PaCO2. Konsentrasi ion hidrogen merupakan perangsangan utama untuk 

merangsang neuron-neuron di pusat pernafasan. Demikian pula dengan karbon 

dioksida. Peningkatan kadar karbon dioksida akan meningkatkan kadar ion 

hidrogen karena karbon dioksida akan bergabung dengan air untuk membentuk 

asam karbonat yang akan berdisosiasi menjadi ion hidrogen dan ion bikarbonat; 

sehingga baik itu karena peningkatan ion hydrogen atau peningkatan kadar 

karbondioksida yang secara tidak langsung akan meningkatkan kadar ion 

hidrogen.
 5,9,14

 Keadaan tersebut akan merangsang neuron-neuron di pusat 

pernafasan dengan cara: difusi langsung karbon dioksida dan ion hidrogen dari 
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darah ke dalam pusat pernafasan dan perubahan konsentrasi ion hidrogen dalam 

cairan serebrospinal yang mengelilingi batang otak.
5,7,14

 

Pada keadaan  cedera kranioserebral sekunder, akan diproduksi sitokin 

atau interleukin, dan glutamat yang menyebabkan terjadinya proses inflamasi 

yang akan merusak mitokondria di dalam sel. Akibat kerusakan tersebut PaO2 dan 

PaCO2 arteri akan berubah dikarenakan sistem yang mengaturnya (oksigen 

sensor) mengalami kerusakan. Terlebih lagi proses cedera kepala tersebut juga 

mengenai pusat pernafasan di pons dan medulla oblongata sehingga tidak saja 

pengaturan secara selulernya yang rusak namun juga pengaturan pusatnya juga 

rusak
(5,12)

.  

Dari beberapa kepustakaan yang didapat, dikatakan bahwa puncak 

perburukan dari perubahan PaO2 dan PaCO2 pada pasien-pasien cedera 

kranioserebral berat adalah 8 - 12 jam setelah onset, dimana tercatat 68 – 82 % 

pasien cedera kranioserebral berat  mengalami perubahan PaO2 dan PaCO2 pada 

masa 8 – 12 jam setelah onset , teori yang diberikan untuk pernyataan tersebut 

adalah bahwa pada saat itu tubuh masih mengadakan kompensasi terhadap setiap 

perubahan yang terjadi termasuk kompensasi dari sistem pernafasan . Hal tersebut 

terbukti bahwa diluar waktu 12 jam setelah onset , hanya terjadi 10-20%  

perubahan PaO2 dan PaCO2. Semakin rendah skala koma Glasgow yang didapat , 

maka akan semakin besar perubahan dari PaO2 dan PaCO2 yang terjadi , dimana 

ia mengasumsikan  perubahan tersebut terjadi sesuai dengan tingkat keparahan 

cedera yang didapat , hal tersebut diperkuat oleh van Sabrinks walaupun tidak ada 

satu penulispun yang memberikan kepastian dari angka angka yang dicatat.
5,7,12

 

2.6. Otak dan Tekanan Intrakranial  
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Berat otak seorang manusia  sekitar 2% dari berat badan (rata-rata1200-

1400 gram) mempunyai kebutuhan energi yang tinngi. Dalam keadaan fisiologik 

jumlah darah yang mengalir ke otak (cerebral blood flow) ialah 50-60 ml per 100 

gram jaringan otak per menit. Jadi jumlah darah untuk seluruh otak yang kira-kira 

beratnya 1200-1400 gram adalah 700-840 ml per menit. Otak yang berkedudukan 

di dalam ruang tengkorak yang solid dan tertutup  memiliki konsekuensi bahwa 

volume otak ditambah dengan volume cairan otak dan ditambah dengan volume 

darah harus merupakan angka tetap (konstanta). Pernyataan tersebut kita kenal 

sebagai hukum Monroe-Kellie dan dengan kalimat sederhana dapat dikatakan 

bahwa tekanan yang terdapat di dalam ruang tengkorak (tekanan intrakranial) 

dipengaruhi dan dipertahankan oleh ketiga elemen tadi. Hukum tersebut 

berimplikasi bahwa perubahan volume salah satu unsur tersebut akan 

menyebabkan perubahan kompensasi terhadap unsur lainnya agar tekanan 

intrakranial dapat dipertahankan. Namun apabila perubahan yang terjadi tidak 

dapat dikompensasi oleh salah satu elemen tersebut diatas maka akan terjadi 

perubahan tekanan intrakranial.
4,5,10,15  

2.7. CO2 Reactivity 

Pada saat terjadinya perubahan PaO2 dan PaCO2, maka laju aliran darah ke 

otak juga akan berubah. Pada PaCO2 yang tinggi dan PaO2 yang  rendah akan 

terjadi vasodilatasi pembuluh-pembuluh darah intrakranial, sehingga akan 

meningkatkan laju aliran darah ke otak, yang akan menyebabkan peningkatan 

tekanan intrakranial  karena elemen otak dan cairan serebrospinal  dapat dikatakan 

tidak memegang peran  dalam mekanisme kompensasi bila terjadi perubahan pada 

tekanan intrakranial. Sehingga praktis secara tidak langsung, pengaturan tekanan 

intrakranial melalui kompensasi terdapat pada pembuluh-pembuluh darah 

intrakranial.10
11,12,17,18,19,20,21 



xxvi 

 

 

Gambar 2. Hubungan antara PaO2 dan PCO2 Dengan CBF (Cerebral Blood Flow), 

peningkatan PaCO2 meningkatkan CBF secara linear, dikutip dari jones et 

al, 1983 

 Bila terjadi PaCO2 yang rendah dan  PaO2 yang tinggi akan menyebabkan 

laju aliran darah ke otak berkurang dan pada keadaan yang berlangsung terus 

menerus dapat menimbulkan vasokonstriksi yang sangat sehingga menimbulkan 

iskemik di otak
1,8,14

. Selain PaO2 dan PaCO2 , perubahan tekanan intrakranial 

melalui mekanisme  perubahan laju aliran darah ke otak juga dapat disebabkan 

oleh kadar haemoglobin dan hematokrit, dimana haemoglobin dan hematokrit 

yang meningkat dapat menyebabkan laju aliran darah ke otak berkurang, demikian 

pula sebaliknya. Menzel menyebutkan angka 23–46% kematian pada cedera 

kepala berat yang diakibatkan oleh karena perubahan nilai haemoglobin, demikian 

pula dengan pH darah dapat mempengaruhi laju aliran darah ke otak , karena pada 

saat terjadi alkalemia maka laju aliran darah ke otak akan berkurang, sedangkan 

bila terjadi asidemia maka aliran darah ke otak meningkat, angka perubahan pH 

berkisar pada 38%  pada penderita cedera kranioserebral berat.
19,21,27 
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2.8. Patofisiologi Perubahan PaO2, PaCO2 dan hubungannya dengan ADO 

Dari berbagai keputustakaan, didapatkan bahwa angka kejadian dari 

perubahan PaO2 dan PaCO2 pada cedera kepala berat sangatlah bervariasi , 

nilainya berkisar antara 30 hingga 84%, angka kematian yang diakibatkan oleh 

perubahan tekanan gas gas tersebut adalah berkisar antara 16-30%, dan 10 – 20 % 

diantaranya melalui mekanisme vasodilatasi dan peningkatan laju aliran darah ke 

otak.
(20,28,30,31)

 Perubahan PaCO2 pada penderita cedera kranioserebral berat 

sangatlah bervariasi 
( 6 )

. Namun semua kepustakaan sepakat, bahwa PaCO2 arteri, 

harus dijaga dalam ambang batas normal. 
27

 

Apabila PaCO2  meningkat, akan terjadi vasodilatasi pembuluh darah otak 

yang menyebabkan peningkatan laju aliran darah ke otak, dan akhirnya akan 

terjadi peningkatkan tekanan intracranial. Peningkatan tekanan intrakranial ini 

dengan berbagai implikasinya merupakan faktor yang harus dicegah dikarenakan 

akan memperburuk hasil keluaran yang ada. Sementara itu, apabila kadar PaCO2 

arteri turun terlalu rendah, melalui mekanisme vasokonstriksi akan menyebabkan 

spasme pada pembuluh darah otak serta mengancam terjadinya iskemik. 

Stocchetti mengemukakan bahwa penurunan 1 mmHg PaCO2 akan menurunkan 

laju aliran darah ke otak sebesar 3%. Beberapa peneliti memberi batasan angka 

kadar PaCO2 normal antara 35-45 mmHg (beberapa penulis menyebut angka 30 

mmHg sebagai batas minimal bagi laju aliran darah ke otak yang adekuad) oleh  

PaCO2 yang melebihi 45 mmHg sudah dapat meningkatkan tekanan intrakranial, 

karena terjadi peningkatan aliran darah ke otak sedangkan bila PaCO2 menurun 

hingga 26 mmHg  dan terus menurun hingga di bawah 25 mmHg, maka CBF akan 

turun di bawah angka kurang dari 17 mmHg/100gr/menit (Currie
)
memberikan 



xxviii 

 

angka suatu penurunan CBF di bawah 20cc/100gr/menit);. Selain terhadap laju 

aliran darah ke otak, PaCO2 pun berpengaruh terhadap tekanan perfusi otak,  

karena tekanan perfusi otak dipengaruhi oleh mean arterial blood pressure 

dikurangi dengan tekanan intrakranial.
7,9,10,27

 

Dari kepustakaan, didapatkan keterangan bahwa perubahan PaO2 arteri, 

tidak memiliki akibat sebesar perubahan PaCO2  namun mereka pun sepakat 

untuk menjaga PaO2 tetap dalam ambang batas normal bahkan cenderung tinggi. 

Apabila PaO2 berada dalam kadar yang terlalu rendah, maka akan menimbulkan 

hipoksia yang dapat menyebabkan vasodilitasi pembuluh darah otak yang akan 

diikuti oleh peningkatan laju aliran darah ke otak, dan mengakibatkan terjadinya 

peningkatan tekanan intrakranial. Apabila kadar PaO2 terlalu tinggi, akan terjadi 

vasokonstriksi pembuluh darah. Winer menyebutkan bahwa perubahan kadar 

PaO2 sebanyak 15% persen, hanya akan mengubah sedikit aliran darah ke otak.
 
 

Di beberapa kepustakaan disebutkan bahwa sebaiknya kita menjaga PaO2 minimal 

100 mmHg, bahkan ada penulis yang memberikan nilai yang lebih tinggi, yaitu 

berkisar antara 140-160 mmHg
7,19

. Namun perlu juga diperhatikan , bahwa tubuh  

seringkali mengadakan kompensasi tertentu (pada saat keadaan asidosis / alkalosis 

baik itu respiratorik maupun metabolic) bila telah terjadi perubahan pada status 

analisa gas darah penderita, sehingga kadang menyulitkan kita untuk mengetahui 

apakah nilai dari PaO2 dan PaCO2  yang timbul  merupakan nilai sebenarnya atau 

nilai yang telah terkompensasi , hal demikian juga timbul bila terjadi gangguan 

pada fungsi ginjal dan paru kronis yang akan menyebabkan perubahan  PaCO2 

dan PaO2 .
7,27
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Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui apakah ada 

suatu hubungan yang bermakna antara perubahan PaCO2 dengan cedera 

kranioserebral berat memberikan beragam hasil, ada yang menyebutkannya 

terdapat suatu hubungan yang bermakna, seperti yang dikemukakan oleh Van 

Sabrinks et al, namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Carmona et al, Fandino et al dan Sneider et al
(17,19,21

, menunjukkan tidak adanya 

suatu hubungan yang bermakna. Sama halnya terdapat perubahan PaO2 hasil 

penelitian Carmone et al dan Gupta et al
(17,42)

, menyatakan tidak terdapat suatu 

hubungan yang bermakna antara perubahan PaO2, dengan cedera kranioserebral 

berat. Hasil tersebut  tidak sesuai dengan penelitian-penelitian yang dilakukan 

oleh Fandino et al, Van Sabrinks et al.
10,27

 

Salah satu cara tata laksana untuk mengendalikan peningkatan tekanan 

intrakranial adalah dilakukan suatu tindakan penurunan PaCO2, pada fase akut 

terjadinya trauma. Penurunan dilakukan hingga mencapai kadar PaCO2 sekitar 20-

25 mmHg, yang dikenal sebagai tindakan hiperventilasi. Penurunan PaCO2 ini 

akan menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah otak dan kondisi ini  secara 

langsung  akan menyebabkan penurunan laju aliran darah ke otak, dengan akibat 

(secara tidak langsung) akan memicu proses iskemik cerebral.
12,17,21,27

 

Hiperventilasi sendiri, memiliki 3 tingkatan, yaitu : Normoventilasi  (PaCO2 36-

45 mmHg),  Moderat hiperventilasi (PaCO2 26-35 mmHg), dan Deep 

Hipervetilasi (PaCO2 20-25 mmHg).
12

 

Beberapa peneliti, masih ada yang beranggapan, bahwa hiperventilasi 

merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk mengontrol peningkatan 

tekanan intrakranial, namun lebih banyak yang beranggapan bahwa pada masa 

akut trauma otak sangat memerlukan oksigen sehingga riskan untuk 

“mengurangi” jalur pengisian oksigen ke otak. Kemudian harus diantisipasi resiko 

terjadinya iskemik yang menghantui tindakan hiperventilasi. 
17,23,27
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Suatu jurnal yang menuliskan tentang adanya suatu kemungkinan  

pemberian oksigen dosis tinggi yang  selain untuk memenuhi kebutuhan 

metabolisme otak yang sedang meningkat, juga akan berguna untuk memenuhi 

target tekanan parsial oksigen dan karbondioksida. Peningkatan kadar oksigen, 

ternyata disinyalir dapat menurunkan terlepasnya faktor-faktor inflamasi, sitokin 

dan mengurangi produksi laktat dari hasil metabolisme otak.
7
  

 

2.9. Non Rebreathing Mask  (NRM)
 

Non Rebreathing Mask  (NRM) merupakan suatu alat yang digunakan 

untuk  terapi oksigen dengan prinsip kerja aliran udar ekspirasi dan inpirasi dari 

alat hanya mengalir satu arah keluar saat ekspirasi. Saat inspirasi udara luar tidak 

dapat masuk ke dalam alat sedangkan saat ekspirasi udara CO2 yang tinggi dapat 

dibuang. Aliran oksigen yang dapat diberikan menggunakan alat ini adalah 10-15 

L/menit, dengan konsentrasi FiO2 yang mampu dicapai sebanyak 80-95%. Hal ini 

memungkinkan karena pada NRM terdapat kantong reservoar yang mampu 

menampung oksigen. Pada alat ini juga terdapat katup yang menghalangi 

bercampurnya aliran oksigen dengan udara lingkungan dan ekspirasi, sehingga 

memungkinkan untuk pemberian aliran oksigen yang lebih tinggi.
29 

 

2.10. Hukum Dalton Tentang Tekanan Parsial 

Di dalam fisika dan termodinamika, persamaan keadaan adalah persamaan 

termodinamika yang menggambarkan keadaan materi di bawah seperangkat 

kondisi fisika. Penggunaan paling umum dari sebuah persamaan keadaan adalah 

dalam memprediksi keadaan gas dan cairan. Salah satu persamaan keadaan paling 

sederhana dalam penggunaan ini adalah hukum gas ideal, yang cukup akurat 
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dalam memprediksi keadaan gas pada tekanan rendah dan temperatur tinggi 

Hukum Tekanan Parsial Dalton: Tekanan sebuah campuran gas adalah sama 

dengan jumlah tekanan masing-masing gas penyusunnya. 

Secara matematik, hal ini dapat direpresentasikan untuk n jenis gas, 

berlaku: 

 

 

 

    Dari hukum tersebut dapat diambil kesimpulan sementara bahwa pada 

penggunaan Non Rebreathing Oksigen mask PaO2 di dalam mask semakin tinggi 

sedangkan katup menjaga tekanan total dalam reservoir tidak jauh berbeda dengan 

tekanan atmosfer akibatnya PaCO2 dalam reservoir akan rendah.
7,29 

 

 

Gambar 3.  Non-Rebreathing mask               
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Teori 

 

 

Gambar 4. CBE(Cerebral Blood Edema) dan mekanisme control ( dikutip dari KW 

Linday dan Ian Bones,dalam Neurology dan Neurosurgery ilustrated 
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Pasien cedera kepala sedang 

3.2 . Kerangka konseptual 
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3.3. Hipotesis penelitian 

Penggunaan terapi oksigen dengan non-rebreathing mask berpengaruh 

terhadap perubahan PaCO2 darah. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Jenis penelitian 

Peneltian ini merupakan penelitian Clinical Trial dengan rancangan 

penelitian one shoot pretest and postest. 

4.2. Lokasi Penelitian dan Lama Penelitian 

Penelitian dilakakukan di RS Dr. M. Djamil Padang selama 1 bulan, 

bertempat di IGD dan ruang HCU (High Care Unit) bedah. 

4.3. Populasi 

Populasi penelitian adalah semua pasien cedera kepala murni GCS 9-13 

yang datang berobat ke IGD RS Dr. M. Djamil Padang 

4.4. Sampel 

Sampel penelitian adalah  pasien cedera kepala Murni GCS 9-13. 

Pengambilan sampel menggunakan  non-probability sampling  dengan 

teknik consecutive sampling karena populasi penelitian tidak bisa dihitung 

(infinite). Pada penelitian eksperimental jumlah sampel menurut Supranto 

J (2000) dihitung dengan rumus : 

(t-1)(r-1)≥ 15dimana: t = banyak kelompok perlakuan 

 r = jumlah sampel 

dari rumus tersebut didapatkan jumlah sampel sebanyak 16 orang. 

4.5. Subjek penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah penderita cedera kepala sedang dengan 

GCS 13-9 yang dilakukan terapi konservatif di RS Dr. M. Djamil Padang. 
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4.6. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Kriteria Inklusi : 

1. Penderita umur 16 sampai 50 tahun 

2. Pasien dengan diagnosa cedera kepala murni gcs 9-13 tidak ada indikasi 

tindakan operatif. 

3. Pasien dengan PaO2, pH,  Ureum, kreatini normal, 

4. Izin dari pasien atau keluarga 

Kriteria eksklusi : 

1. Pasien dengan gangguan airway, breathing dan gangguan asam basa 

metabolik. 

2. Pasien dalam observasi terjadi penurunan GCS dibawah 9 

4.7  Definisi Operasional 

Variable independen : terapi oksigen dengan NRM 

Variabel dependen : PaCO2 setelah 6 jam  pemakaian  NRM 

Cara ukur  : mengukur tekanan gas dalam darah arteri 

Alat ukur : standar 

Skala ukur  : ratio 

Hasil ukur  : dalam mmHg 

4.8.  Pengolahan dan Analisa Data 

Data yang telah dikumpulkan di analisa dengan menggunakan analisis 

univariat dan bivariat dengan uji paired t test.  
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4.9. Alur Penelitian 

Data yang diperoleh dari anamnesis dicatat, diolah, dianalis, dan 

diintepreasikan. Analisa dilakukan sesuai dengan bagan alur berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pasien Cedera Kepala GCS 9-13, Dilakukan Primary 

Survey di IGD 

 

 

Meenuhi Kriteria Inklusi 
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Kesimpulan 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

Telah dilakukan penelitian Clinical Trial terhadap 16 pasien cedera kepala 

sedang yang masuk ke IGD RS Dr. M. Djamil Padang dari tanggal 15 November 

2012 sampai 2 Januari 2013 yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. 

Berdasarkan karakteristik responden rata-rata umur pasien adalah 18 tahun dengan 

standar deviasi 14,81. 

 

Tabel 5.1. Sebaran frekuensi pH darah sebelum terapi oksigen dengan NRM 

pH f % 

Tinggi (> 7,45) 0 0 

Normal (7,35-7,45) 16 100 

Rendah (<7,35) 0 0 

Total 16 100 

 

Dari tabel 5.1 terlihat semua pH darah sebelum terapi oksigen 

menggunakan NRM dalam batas normal. 

 

Tabel 5.1. Sebaran frekuensi pH darah setelah terapi oksigen dengan NRM 

pH f % 

Tinggi (> 7,45) 2 12,5 

Normal (7,35-7,45) 12 75 

Rendah (<7,35) 2 12,5 

Total 16 100 

 

Dari table 5.1 di atas dapat dilihat bahwa pH darah setelah penggunaan 

terapi oksigen dengan NRM sebagian besar  normal dengan persentase  75%.  
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Tabel 5.3 .Sebaran frekuensi pCO2 darah sebelum terapi Oksigen dengan NRM 

pCO2 Darah (mmHg) f % 

Tinggi (> 45 ) 0 0 

Normal (35-45) 16 100 

Rendah (< 35 ) 0 0 

Total 16 100 

 

 Pada Table 5.2  tampak pCO2 darah sebelum penggunaan terapi oksigen 

menggunakan NRM semuanya dalam batas normal (100%). 

 

Tabel 5.4 .Sebaran frekuensi pCO2 darah setelah terapi Oksigen dengan NRM 

pCO2 Darah (mmHg) f % 

Tinggi (> 45 ) 1 6,25 

Normal (35-45) 2 12,5 

Rendah (< 35 ) 13 81,25 

Total 16 100 

 

Dari table 5.2 terlihat bahwa setelah penggunaan terapi oksigen 

menggunakan NRM sebagian besar pCO2 menjadi rendah dengan persentase 

81,25%. 

 

Tabel 5.5 Perubahan pCO2 sebelum dan setelah terapi Oksigen menggunakan 

NRM 

 

 Rata-rata Standard deviasi 

pCO2 sebelum 39,00 3,74 

pCO2 setelah 32,06 6,35 
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Bahwa berdasarkan tabel 5.3 terdapat penurunan pCO2  darah setelah 

terapi oksigen menggunakan NRM  dari 32,06 ± 6,35 menjadi  39,00 ± 3,74. 

Analisa statistic dengan Paired t test didapatkan hubungan bermakna 

pCO2 darah sebelum dan sesudah terapi oksigen menggunakan NRM dengan  

nilai signifikan (p < 0,05 ). 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian terhadap 16 sampel pasien cedera kepala sedang dari 

bulan Desember 2012 sampai Januari 2013 yang masuk IGD RS. M. Djamil 

Padang didapatkan nilai rata-rata pCO2 sebelum dan sesudah terapi oksigen 

menggunakan non-rebreathing mask masing-masing  32,06 ± 6,35 dan 39,00 ± 

3,74. Nilai pH darah setelah pemberian terapi ini 75% berada pada nilai normal. 

Dari hasil paired t test  didapat hubungan bermakna  pCO2 sebelum dan 

setelah terapi oksigen menggunakan NRM dan  terjadi penurunan rata-rata nilai 

pCO2 setelah pemberian terapi oksigen. Dari hasil ini uji ini disimpulkan 

Hipotesis penelitian dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori 

tekanan gas campuan menurut “John Dalton”, bahwa tingginya fraksi inspirasi O2 

akan meningkatkan tekanan parsial gas tersebut yang dapat menurunkan tekanan 

parsial CO2 dalam NRM. Menurut “Guyton A”. tekanan parsial oksigen dalam 

alveoli adalah 104 mmHg(13,6%) dari tekanan total gas campuran, sedangkan 

karbondioksida 27 mmHg. Terapi oksigen mengunakan NRM dapat 

meningkatkan fraksi inspirasi oksigen lebih dari 90% sehingga pengaruh 

penggunaan NRM ini juga akan menurunkan tekanan parsial gas dalam alveoli. 

Tingginya pO2 dalam alveoli juga menimbulkan efek Halden dimana tekanan 

pasial oksigen yang tinggi akan meningkatkan pelepasan ikatan CO2 dengan 

haemoglobin dalam darah . Akibat lanjut adalah kecepatan difusi gas dari darah ke 

alveoli meningkat akibat perbedaan tekanan parsial karbondioksida lebih besar. 



xlii 

 

Dari gambaran pH darah dapat dilihat bahwa 75% berada pada  batas normal 

setelah dilakukan terapi oksigen dengan NRM, sesuai dengan “Guyton A” bahwa 

penurunan pCO2 akan menurunkan pH darah, tetapi tubuh mempunyai system 

buffer yang akan mengatur pH dalam batas normal. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1. Kesimpulan 

7.1.1  Nilai pH darah setelah terapi oksigen menggunakan Non-

rebreathing mask sebagian besar dalam batas normal. 

7.1.2  Nilai pCO2 darah setelah terapi oksigen menggunakan Non-

rebreathing mask  sebagan besar dibawah normal. 

7.1.3  Terjadi penurunaan pCO2 darah pada terapi oksigen menggunakan 

Non-rebreathing mask. 

7.2 Saran  

7.2.1 Non-rebreathing mask  Dapat digunakan untuk menurunkan pCO2 

darah antara 25 sampai 35 mmHg pada pasien cedera kepala 

sedang yang mengalami peningkatan tekanan intra kanial akibat 

cedera otak sekunder dengan melakukan pemantauan ketat analisa 

gas darah pada fase akut. 

7.2.2 Perlu monitoring analisa gas darah pada pasien cedera kepala yang 

menggunakan terapi oksigen menggunakan Non-rebreathing mask. 
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Lampiran 1 

 

Master Tabel 

  

No Nama umur MR Diagnosis  GCS 
PH PCO2 

Sebelum Setelah Sebelum setelah 

1 Mirdatun hasanah 18 806528 EDH 11 7.41 7.44 41 26 

2 Risman 50 806807 ICH 13 7.43 7.45 39 37 

3 Safriandi 15 7137 # basis 12 7.36 7.38 45 47 

4 Fikar 40 807740 ICH 11 7.43 7.42 39 31 

5 Syafii 50 808432 ICH 10 7.46 7.34 34 26 

6 Sarbaini 50 812957 ICH 10 7.45 7.44 36 33 

7 syafriandi 16 807137 # BASIS 11 7.36 7.38 47 45 

8 Veri a. Yani 18 811601 ICH 11 7.42 7.46 37 33 

9 Sarita 35 811601 # basis 13 7.35 7.45 38 25 

10 Jefri A. Putra 17 812659 9ICH 9 7.42 7.44 36 33 

11 Markias 18 810559 ICH 12 7.39 7.44 43 33 

12 Ali Asman 18 806975 # BASIS 9 7.38 7.45 42 29 

13 Satirah 50 812361 ICH 10 7.37 7.35 39 27 

14 Detri Novis 16 811361 ICH 9 7.31 7.3 38 28 

15 Novakri 17 812394 ICH 9 7.45 7.31 35 29 

16 Betriadi 20 814431 ICH 9 7.39 7.39 35  31 
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