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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 Nyeri tenggorokan pasca operasi  merupakan salah satu efek samping yang 

sering terjadi pada pasien setelah melakukan operasi dengan anestesi umum dengan 

menggunakan selang endotrakeal.1 Keluhan nyeri tenggorokan pasca operasi 

dengan menggunakan intubasi selang endotrakeal masih menjadi keluhan utama 

pada pasien yang melakukan operasi dengan menggunakan intubasi endotrakeal. 

Nyeri tenggorokan atau Postoperative Sore Throat (POST) merupakan keluhan 

yang paling sering terjadi dan menduduki peringkat ke-2 sebagai efek samping 

pasca pemulihan anestesi.2 

Selang endotrakeal merupakan sebuah selang yang terbuat dari 

polyvinylchloride yang dimasukkan di ke dalam tenggorokan untuk memberikan 

oksigen pada paru-paru. Selang endotrakeal juga digunakan untuk mencegah 

terjadinya kontaminasi pada paru-paru dari asam lambung dan darah. Selang 

endotrakeal sering digunakan dalam prosedur anestesi dan operasi.3 

Insiden terjadinya POST pasca operasi dengan menggunakan intubasi 

endotrakeal  bervariasi yaitu 59.6% (n=143) menurut penelitian  yang dilakukan  

oleh Gemechu BM et al di Universitas Gondar, Ethiopia.4 Insiden nyeri tenggorok 

serta suara serak pasca penggunaan intubasi endotrakeal yaitu 20.4% (n=18) dari 

penelitian yang dilakukan oleh Fahriyani F et al di RSUD Achmad Arifin 

Pekanbaru.5 Angka kejadian nyeri tenggorokan setelah penggunaan selang 

endotrakeal sebesar 62% pada penelitian yang dilakukan oleh El Boghdadly et al 

di Toronto Western Hospital.6 Pada penelitian yang dilakukan oleh Lehmann M et 

al di University Hospital Basel ditemukan sebanyak 75% (n=268) pasien 

mengalami keluhan nyeri tenggorokan setelah dilakukan intubasi.7 

Nyeri tenggorokan pasca penggunaan selang endotrakeal biasanya akan 

dirasakan seperti nyeri pada bagian tenggorokan disertai dengan adanya gatal dan 

sulit untuk menelan1. Biasanya keluhan seperti ini akan hilang dalam beberapa jam, 
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tetapi dapat hilang juga dalam satu sampai dua hari. 5.7% hingga 90% kasus nyeri 

tenggorokan pasca operasi dengan menggunakan selang endotrakeal terjadi dalam 

24 jam pertama.8 Nyeri tenggorokan pasca operasi sering terjadi dikarenakan 

adanya kerusakan mukosa pada bagian tenggorokan yang menyebabkan inflamasi 

pada saat intubasi dilakukan khususnya pada pasien yang menggunakan selang 

endotrakeal. Beberapa etiologi yang berhubungan dengan terjadinya  nyeri 

tenggorokan yaitu karena adanya dehidrasi mukosa atau edema , iskemia trakea 

yang disebabkan karena adanya tekanan manset dari selang endotrakeal, dan erosi 

mukosa karena adanya gesekan antara jaringan dengan selang endotrakeal.4  

Beberapa faktor yang menyebabkan nyeri tenggorokan yaitu ukuran dari 

selang endotrakeal yang digunakan pada saat intubasi, penggunaan lidocaine, jenis 

kelamin, durasi anestesi, posisi pada saat melakukan operasi, dan merokok. 

Pemasangan NGT (Nasogastric Tube) juga dapat menyebabkan terjadinya 

kerusakan pada dinding.4  

Ukuran selang endotrakeal menjadi salah satu penyebab terjadinya nyeri 

tenggorokan, hal ini disebabkan karena penggunaan selang endotrakeal banyak 

digunakan untuk tindakan operasi. Penggunaan ukuran selang endotrakeal yang 

lebih besar terkadang lebih dipilih oleh dokter guna mengurangi resistensi udara 

yang masuk kedalam paru-paru. Selain itu juga pemilihan ukuran selang 

endotrakeal disesuaikan dengan diameter trakea pasien dengan menggunakan 

Magill Scale atau French Catheter Gauge.9 Dengan penggunaan ukuran selang 

endotrakeal yang lebih kecil diketahui dapat mengurangi insiden terjadinya nyeri 

tenggorokan pada pasien khususnya pada wanita. Dalam sebuah penelitian yang 

dilakukan Jaensson M et al, perbandingan penggunaan ukuran selang endotrakeal 

6 mm dan 7 mm, insiden terjadinya nyeri tenggorokan lebih banyak terjadi pada 

pasien yang menggunakan ukuran 7 mm dengan 51.1% dan pada pasien yang 

menggunakan ukuran 6 mm 27,1%.10 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengamati hubungan 

antara ukuran selang endotrakeal dan nyeri tenggorokan pasca operasi dengan 

anestesi umum di Rumah Sakit Umum Siloam Lippo Karawaci. Dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat mengurangi insiden terjadinya nyeri tenggorokan 
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pasca operasi atau Postoperative Sore Throat (POST) pada pasien, sehingga dapat 

memberikan kepuasaan pada pasien. 

1.2 Rumusan Masalah 

 1. Nyeri tenggorokan pasca operasi merupakan salah satu efek samping 

yang sering terjadi pada pasien pasca operasi dan insiden terjadinya nyeri 

tenggorokan masih tinggi yaitu 75% (n=268). 

 2. Salah satu faktor risiko terjadinya nyeri tenggorokan pasca operasi yaitu 

penggunaan selang endotrakeal. 

 3. Penggunaan ukuran selang endotrakeal yang tidak sesuai dapat 

memberikan efek cedera pada jaringan tenggorokan sehingga menyebabkan 

inflamasi pada tenggorokan. 

 4. Pada penelitian sebelumnya ditemukan bahwa ukuran selang endotrakeal 

merupakan salah satu faktor risiko yang berkontribusi dalam munculnya 

nyeri tenggorokan pasca operasi. 

1.3  Pertanyaan 

 

1. Apakah terdapat hubungan antara ukuran selang endotrakeal dengan 

nyeri tenggorokan? 

1.4  Tujuan 

 

 1.4.1  Tujuan Umum 

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan antara ukuran selang endotrakeal dan nyeri tenggorokan 

pasca operasi pada pasien yang mengalami anestesi umum di Rumah 

Sakit Umum Siloam Lippo Karawaci  

 1.4.2  Tujuan Khusus 
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1. Untuk mengetahui insiden nyeri tenggorokan pada pasien pasca 

operasi setelah penggunaan selang endotrakeal dengan anestesi 

umum di Rumah Sakit Umum Siloam Lippo Karawaci. 

1.5  Manfaat  

 

1. Untuk memberikan informasi tentang hubungan ukuran selang 

endotrakeal dengan nyeri tenggorokan pasca operasi dengan anestesi umum. 

2. Untuk memberikan pengetahuan kepada dokter dan staf  medis mengenai 

ukuran selang endotrakeal yang sesuai agar dapat mengurangi insiden 

terjadinya nyeri tenggorokan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


