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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya 

dari pemikiran penulis yang diberi judul “Kebutuhan Istirahat 

Tidur Pasien Kritis”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk 

menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 

banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu 

penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan 

pembaca. 

Tidur merupakan suatu kondisi seseorang dalam keadaan 

tanpa sadar yang penuh ketenangan dan tanpa kegiatan yang 

merupakan urutan siklus yang berulang-ulang dan masing-masing 

menyatakan fase kegiatan otak dan badan yang berbeda. Kualitas 

tidur yang buruk pada pasien dengan kondisi kritis contohnya 

pada pasien dengan SKA (Sindroma Koroner Akut) dapat 

menimbulkan beberapa dampak negatif pada psiko dan fisiologis 

pasien, diantaranya meningkatnya stress, kecemasan, dan depresi 

sehingga memperberat gejala nyeri dada yang dirasakan pasien. 

Kualitas tidur pada pasien dengan kondisi kritis dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, kondisi lingkungan di ruangan, tindakan terapi 

yang diberikan perawat kepada pasien, prosedur diagnostik, 

pengobatan, proses penyakit dan obat-obatan. Melalui buku ini 

penulis akan membahas secara mendalam mengenai bagaimana 

cara mengoptimalisasi kebutuhan tidur pasien dengan kondisi 

kritis. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun 

sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata 

penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas 

segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku 

ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan. 
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A. Penyakit Sindroma Koronaria Akut di Indonesia 

Pasien kritis adalah pasien dengan perubahan fisiologi 

yang cepat memburuk, mempunyai intensitas defek fisiologi 

satu organ ataupun mempengaruhi organ lainnya sehingga 

merupakan keadaan kritis yang dapat menyebabkan kematian. 

Dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud dengan pasien 

kritis adalah pasien dengan perubahan patofisiologi yang cepat 

memburuk yang mempunyai intensitas defek fisiologi satu 

organ ataupun mempengaruhi organ lainnya sehingga 

merupakan keadaan kritis yang dapat menyebabkan kematian. 

Pada kasus miokard infark akut dapat menyebabkan terjadinya 

syok kardiogenik dan hal itu menyebabkan perfungsi ke 

jaringan baik oksigen maupun berbagai substrat yang 

diperlukan sebagai kalori dan mengakibatkan terjadinya 

kegagalan berbagai organ atau disebut dengan Multi Organ 

System Failure (MOSF). (Rab, 2007). 

Pasien kritis memiliki angka kematian (mortalitas) yang 

tinggi sehingga membutuhkan tindakan yang cepat dan tepat 

serta peralatan teknologi yang tinggi (canggih) (Jevon, Ewens, 

& Pooni, 2009). Secara umum pasien kritis dapat disebabkan 

karena kritis postoperasi mayor, penyakit jantung koroner, 

gagal napas akut, gagal ginjal dan penyakit infeksi yang 

menyebabkan kegagalan multi organ (Rab, 2007). 

Penyakit kardiovaskular saat ini menempati urutan 

pertama sebagai penyebab kematian di Indonesia. Sindroma 

koronaria akut merupakan penyebab utama dan pertama dari 

PENDAHULUAN 
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A. Pengertian Sindroma Koronaria Akut 

Sindroma koronaria akut merupakan manisfestasi klinis 

dari kerusakan plak arteri koroner sehingga dapat 

menyebabkan thrombosis, emboli, dan kerusakan perfusi 

miokard (Ham, Heeschen, Falk & Fox, 2010). Sindroma 

koronaria akut merupakan sindroma klinik yang mempunyai 

dasar patofisiologi adanya erosi, fisura, maupun robeknya plak 

atheroma sehingga menyebabkan trombosis intravaskular yang 

menimbulkan ketidakseimbangan pasokan dan kebutuhan 

oksigen (Majid, 2007).  

Sindroma koronaria akut merupakan istilah terhadap 

sekumpulan penyakit arteri koroner yang bersifat trombotik. 

Kelainan dasar dari SKA adalah aterosklerosis yang akan 

menyebabkan terbentuknya plak aterom. Pecahnya plak aterom 

ini akan menimbulkan trombus yang nantinya dapat 

menyebabkan iskemia sampai nekrosis jaringan miokard 

(Achar, Kundu & Norcross, 2005). Melihat berbagai definisi 

tersebut, maka sindroma koronaria akut pada dasarnya 

merupakan istilah untuk penyakit arteri koroner sebagai akibat 

kerusakan plak pada arteri koroner sehingga dapat 

menimbulkan thrombus yang nantinya dapat berkembang dan 

bisa menyebabkan infark serta nekrosis pada jaringan miokard. 

 

B. Faktor Risiko Terjadinya SKA 

Ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan SKA, 

antara lain: 

SINDROMA 
KORONARIA AKUT 

(SKA) 
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Tidur merupakan suatu kondisi seseorang dalam keadaan 

tanpa sadar yang penuh ketenangan dan tanpa kegiatan yang 

merupakan urutan siklus yang berulang-ulang dan masing-masing 

menyatakan fase kegiatan otak dan badan yang berbeda (Tarwoto 

& Wartonah, 2003). Tidur merupakan suatu keadaan tidak sadar 

yang relatif lebih responsif terhadap rangsangan internal daripada 

rangsangan eksternal (Steven, 2011). Tidur dianggap sebagai 

keadaan pasif yang dimulai dari input sensorik walaupun 

mekanisme inisiasi aktif juga mempengaruhi keadaan tidur 

(Arifin, Ratnawati & Burhan, 2010). 

 
A. Fungsi Tidur 

Walaupun fungsi tidur masih belum bisa dijelaskan 

secara pasti, namun tidur merupakan kebutuhan universal dari 

suatu kehidupan termasuk manusia sehingga memiliki 

konsekuensi fisiologi yang serius (Colten, 2006). Salah satu 

fungsi dari tidur adalah diduga untuk proses restorative yaitu 

perbaikan kembali organ-organ tubuh (Steven, 2011) dan 

proses pengumpulan energi (Berger & Phillips, 1995).  

Selain itu, fungsi tidur adalah untuk memulihkan tingkat 

aktivitas dan keseimbangan pada sistem saraf. Tidur yang 

cukup memegang peranan penting untuk meningkatkan 

kesejahteraan psikologis. Individu dengan jumlah tidur yang 

tidak cukup cenderung secara emosional akan mudah marah, 

memiliki konsentrasi yang buruk, serta mengalami kesulitan 

dalam pembuatan keputusan (Kozier, Erb, Berman & Snyder, 

2010). 

KEBUTUHAN TIDUR 
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A. Fenomena Gangguan Tidur Pada Pasien SKA 

Salah satu dampak negatif proses hospitalisasi adalah 

gangguan tidur pada pasien SKA. Sebanyak 28% (284 orang) 

dari 1020 pasien dengan SKA mengalami gangguan 

pemenuhan kebutuhan tidur (Caska et al., 2009). Pada pasien 

dengan SKA, 60% diantaranya juga dilaporkan memiliki durasi 

tidur malam yang lebih singkat (< 5 jam) (Johansson et al, 2011; 

Johansson et al, 2012). Suwartika (2012) juga melaporkan bahwa 

69% (40 pasien) dari 58 pasien menderita insomnia sejak 

dirawat di ruang perawatan intensif CICU. Selain itu, 30-50% 

pasien dengan SKA juga dilaporkan memiliki gangguan tidur 

yang berupa obstructive sleep apneu ringan (Carney et al., 2006). 

Karacan, et al (1969) dalam Gustaffson (2002) 

menemukan bahwa pada 10 pasien laki-laki yang menderita 

angina pectoris terjadi penurunan efisiensi tidur, peningkatan 

sleep latency, serta berkurangnya proporsi tidur NREM tahap 3 

dan 4. Lebih lanjut, berdasarkan hasil pengamatan dengan 

menggunakan polysomnography pada pasien SKA terutama 

pasien dengan angina pectoris dan indikasi dilakukan tindakan 

CABG (Cardiac Artery Bypass Grafting) menunjukkan bahwa 

pasien memiliki efisiensi tidur yang lebih rendah, durasi tidur 

yang lebih pendek, sleep dan REM latency yang lebih panjang, 

proporsi tidur REM yang lebih rendah, serta proporsi tidur 

NREM tahap I yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

lansia sehat yang berusia rentang 50-69 tahun (Gustaffson, 

2002). 

TERAPI 
PENINGKATAN 

KUALITAS TIDUR 



60 

 

BAB 

5 

 

A. Istirahat dan Tidur Kebutuhan Dasar Manusia 

Istirahat dan tidur merupakan kebutuhan dasar yang 

dibutuhkan oleh semua orang. Setiap orang memerlukan 

istirahat dan tidur yang cukup untuk berfungsi secara 

optimal. Manusia dewasa memerlukan tidur rata- rata 6-8 

jam perhari, tidak terkecuali juga pada orang yang sedang 

menderita sakit (Kozier, 2010). Pasien yang dirawat di ruang 

Intensive Care Unit (ICU), merupakan pasien-pasien yang 

mengalami gangguan fungsi tubuh yang dapat mengancam 

kehidupannya, dengan kondisi tidak stabil, sangat rentan 

terhadap serangan ataupun stressor, dan juga bebrbagai 

macam masalah karena biasanya pasien mengalami 

gangguan lebih dari satu sistem tubuhnya serta kondisi 

pasien sendiri yang sulit untuk diprediksi ( Wang, 2013). 

Tidur merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh 

manusia dan khususnya bagi pasien yang mengalami sakit 

kritis dapat membantu dalam proses kesembuhan. Pasien 

yang dirawat di ICU mengalami perubahan pada pola 

tidurnya dimana pasien mengalami jam tidur yang singkat 

sehingga pasien sulit mencapai REM dan tidur yang dalam, 

mengakibatkan pasien sering terbangun. Pasien sakit kritis 

sering mengalami fragmentasi tidur dimana efek yang 

ditimbulkan akan mempengaruhi fungsi kekebalan tubuh, 

sistem metabolisme, regulasi sistem syaraf pusat, dan 

kondisi psikologis. Sehingga pemenuhan tidur sangat 

membantu dalam proses pemulihan homeostatis integral. 

TERAPI ALTERNATIF 
PENINGKATAN 

KUALITAS TIDUR 
PASIEN KRITIS 
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Setelah membaca ada berbagai alternatif untuk 

meningkatkan kualitas tidur yang pertama yaitu Al-Qur’an Surat 

Ar Rahman diturunkan bukan untuk membuat orang tidur, 

namun efek audio/suara yang ditimbulkan dari bacaan murattal 

Al-Qur’an Surat Ar Rahman ada manfaatnya (berpengaruh secara 

bermakna) untuk meningkatkan kualitas tidur pada pasien dengan 

SKA. Berdasarkan hasil kajian ini, intervensi mendengarkan 

murattal Al-Qur’an diharapkan dapat menjadi salah satu khasanah 

kajian terkait terapi komplementer berbasis spiritual pada institusi 

pendidikan keperawatan. Pada pembahasan selanjutnya 

diharapkan dilakukan penelitian yang mampu mengeksplor 

dampak spiritual yang dirasakan oleh responden setelah 

mendengarkan murattal Al Qur’an Surat Ar Rahman. 

Alternatif yang kedua pemberian intervensi kombinasi 

earplug dan eyemask untuk meningkatkan kualitas tidur pasien 

terbukti efektif. Pembahasan berikutnya yang belum ada dalam 

buku ini adalah seberapa ekfektif pemberian intervensi yang lebih 

mendalam dengan memperhatikan faktor–faktor yang lain yaitu 

berupa kondisi pasien, pemberian intervensi keperawatan saat 

malam hari hingga penggunaan medikasi yang mmepengaruhi 

kualitas tidur pasien saat di ruang intensive. 

 

PENUTUP 
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