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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Nyeri  adalah perasaan yang tidak menyenangkan yang sifatnya sangat 

subjektif, karena perasaan nyeri berbeda pada setiap orang baik dalam hal skala 

ataupun tingkatannya dan hanya orang tersebutlah yang dapat menjelaskan dan 

mengevakuasi rasa nyeri yang dialaminya (Hidayat, 2008). Sensasi nyeri terasa saat 

jaringan rusak. Ketika jaringan rusak secara otomatis reseptor rasa sakit mulai aktif 

dan mulai mengirim sinyal ke sumsum tulang belakang melalui saraf perifer. Di 

sumsum tulang belakang neurotransmiter diaktifkan untuk memberi informasi 

kepada thalamus dimana informasinya disortir untuk dikirim ke seluruh tubuh. 

Kemudian thalamus diotak mengantar sinyal rasa nyeri ke korteks somatosensori 

dimana nyeri terasa (Hinkle & Cheever, 2013). Menurut World Health 

Organization (WHO) Pain Ladder (2011) skala nyeri terhitung dari nol sampai 

sepuluh yang dibagi menjadi empat bagian, yaitu nol diartikan tidak nyeri, satu 

sampai tiga diartikan sebagai nyeri ringan, empat sampai enam diartikan sebagai 

nyeri sedang, dan tujuh sampai sepuluh diartikan sebagai nyeri berat. 

Prosedur invasif seperti pembedahan menyebabkan nyeri akut. Nyeri yang 

dialami pasien pascaoperasi dikarenakan adanya luka yang dibuat secara sengaja 

dengan menggunakan skapel, dan ditutup dengan jahitan, kawat, lem, atau plester 

yang disebut dengan insisi (Black & Hawks, 2014). Nyeri membuat rasa yang tidak 

nyaman pada setiap pasien pascaoperasi oleh karena itu untuk menangani nyeri 

diperlukan manajemen nyeri. Nyeri menjadi hal yang menakutkan bagi individu 
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yang mengalaminya, oleh sebab itu perawat memiliki peran yang penting dalam 

manajemen nyeri pada pasien pascaoperasi, baik dalam tindakan mandiri maupun 

tindakan kolaboratif melalui manajemen farmakologi dan manajemen 

nonfarmakologi. 

Manajemen nyeri farmakologi, perawat dapat melakukan fungsinya sebagai 

kolaborator dalam penanganan nyeri pasien pascaperasi. Manajemen farmakologi 

untuk nyeri akut menurut Potter Perry (2010) perawat harus memberikan semua 

analgesik dengan menggunakan pedoman/petunjuk dari The Joint Commision’s 

National Patient Safety Goals tahun 2007 untuk membantu memastikan 

kemungkinan terbaik dari tindakan penanganan nyeri. Analgesik merupakan 

metode penanganan nyeri yang paling umum dan sangat efektif. Ada tiga tipe 

analgesik, yaitu: pertama, non-opioid, mencakup asetaminofen dan obat 

antiinflamasi non-steroid; kedua, opioid (secara tradisional dikenal dengan 

narkotik); dan ketiga, tambahan/pelengkap/koanalgesik (adjuvants), variasi dari 

pengobatan yang meningkatkan analgesik atau memiliki kandungan analgesik yang 

semula tidak diketahui. Menurut WHO Pain Ladder (2011) bahwa nyeri ringan 

(satu sampai tiga per sepuluh)  menggunakan obat non-narkotika seperti 

acetaminophen,  asam asetilsalisilat (ASA)/ aspirin, ibuprofen, dan obat tambahan 

seperti Non-Steroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs), tricyclic anti- 

depressants, dan obat anticonvulsant. Nyeri sedang (empat sampai enam per 

sepuluh) gunakan opioid kombinasi acetaminophen dan codeine atau 

acetaminophen dan oxycodone dan obat tambahan serta pertimbangkan opioid yang 

lebih kuat jika rasa nyeri tidak tertangani dengan ini. Nyeri berat (tujuh sampai 
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sepuluh per sepuluh) mulai dengan opioid kuat oral seperti morphine,  dilaudid, ms. 

contin, fentanyl  dengan morphine sulfate dan obat tambahan. 

Manajemen nonfarmakologi, perawat memiliki peranan penting untuk 

menerapkan-nya karena tindakan nonfarmakologi merupakan salah satu tindakan 

mandiri perawat. Perawat memiliki fungsinya sendiri salah satunya sebagai 

edukator yang dapat memberikan intervensi mandiri kepada pasien termasuk 

manajemen nonfarmakologi untuk menurunkan nyeri. Bangun & Nur’aeni (2013) 

mengatakan bahwa penatalaksanaan nonfarmakologi merupakan tindakan pereda 

nyeri yang dapat dilakukan perawat secara mandiri tanpa tergantung pada petugas 

medis lain dimana dalam pelaksanaanya perawat dengan pertimbangan dan 

keputusannya sendiri.  Manajemen nonfarmakologi menurut Black & Hawks 

(2014) terdiri dari intervensi fisik dan intervensi kognitif dan biobehavioral. 

Intervensi fisik terdiri dari simulasi kutaneus, pijat, kompres panas dan dingin, 

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, akupuntur, dan akupresur. Intervensi 

kognitif dan biobehavioral yaitu napas dalam, relaksasi progresif, napas ritmik, 

musik, imajinasi dipandu (guided imagery), distraksi, terapi sentuhan, meditasi, 

hipnotis, humor dan magnet. 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari WHO (2015), jumlah pasien nyeri 

pembedahan meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2011 tercatat terdapat 140 

juta pasien atau sekitar 1,9% di seluruh dunia, pada tahun 2012 terjadi peningkatan 

sebesar 148 juta pasien atau sekitar 2,1%. Penelitian yang di lakukan di Tertiary 

Hospital Nairobi, Afrika tahun 2013 ditemukan 58% mengalami nyeri setelah 30 

menit pascaoperasi, setelah 24 jam terdapat 55,3%, dan setelah 48 jam terdapat 
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34,7%. Sedang sampai parah 13% setelah 24 jam dan 11,7% setelah 48 jam. 

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan di Kuopio University Hospital, Kuopio, 

Finland tahun 2013, yang meneliti nyeri pascaoperasi mata dengan general anestesi 

melaporkan 67 ( 34 % ) pasien mengalami nyeri pascaoperasi yang terjadi pada 

delapan jam pertama. Setelah keluar dari rumah sakit, prevalensi terjadinya nyeri 

pada mata menurun pada 24 jam , satu minggu , dan enam minggu yaitu masing-

masing 18 (10 %) , 15 (9 %) dan 12 (7 %).  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhafizah dan Erniyati 

pada tahun 2012 di Rumah Sakit Umum Pusat  (RSUP) H. Adam Malik Medan, 

menunjukkan bahwa sebagian besar pasien pascaoperasi abdomen merasakan 

intensitas nyeri sedang (57,4%), diikuti dengan intensitas nyeri ringan (22,2%), dan 

sisanya pasien dengan intensitas nyeri berat (20,4%). Sedangkan pada penelitian 

yang dilakukan oleh Langanawa dan Cindrawati pada tahun 2014 di ruang bedah 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Prof. DR. HI. Aloe Saboe Gorontalo 

didapatkan bahwa nyeri ringan sebanyak 58,2%, nyeri sedang 41,8%. Berdasarkan 

hasil penelitian yang ditemukan oleh Saifullah tahun 2015 di Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) DR Suehadi Prijonegoro Sragen bahwa ketika dihadapkan dengan 

keluhan nyeri tindakan pertama yang diambil yaitu tindakan kolaborasi sehingga 

ada hubungan antara pengetahuan perawat dengan tindakan perawat dalam 

manajemen nyeri pascaoperasi. Menurut Sandika, et al (2015) dalam tindakan 

mengurangi nyeri, sebagian besar perawat menggunakan tindakan kolaborasi 

pemberian analgesik. Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Mac 

Cartney (2015) menyatakan bahwa penggunaan analgesik saja tidak cukup 
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sehingga perawat harus melakukan tindakan mandiri perawat untuk membantu 

mengurang nyeri. 

Menurut studi awal yang penulis lakukan pada enam dokumen pasien pasca 

operasi di ruang rawat inap lantai 5.1 Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah, 

didapatkan bahwa dua dari enam dokumen pasien, tindakan manajemen nyeri 

nonfarmakologi yang dilakukan oleh perawat yang tercatat dalam integrated note 

yaitu melakukan pengkajian tingkat nyeri, mengedukasi teknik relaksasi napas 

dalam, dan melakukan tindakan manajemen nyeri farmakologi lewat pemberian 

obat anti nyeri. Kemudian tiga dari enam dokumen pasien pascaoperasi, didapatkan 

bahwa yang dilakukan oleh perawat adalah mengkaji lokasi nyeri kemudian 

memberikan terapi nyeri sesuai resep dokter, dan satu dari enam dokumen pasien 

pascaoperasi didapatkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh perawat ketika pasien 

mengeluh nyeri adalah memberikan obat anti nyeri sesuai instruksi dokter. 

Penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh Apriyanti (2017) di Rumah Sakit Swasta 

di Indonesia Barat dengan hasil yang menunjukkan bahwa manajemen 

nonfarmakologi yang paling banyak dilakukan oleh perawat untuk mengatasi nyeri 

pasien pascaoperasi adalah teknik relaksasi napas dalam (36 %), manajemen nyeri 

farmakologi yang paling banyak dilakukan perawat yaitu pemberian terapi ketesse 

(18 %) dan manajemen nyeri farmakologi + nonfarmakologi yang paling banyak 

dilakukan perawat yaitu manajemen nyeri teknik relaksasi napas dalam + 

pemberian terapi remopain (11,1 %), sedangkan (24,6 %) lainnya tidak termasuk 

dalam tindakan manajemen nyeri pada pasien pascaoperasi. Penelitian ini selaras 

dengan hasil studi dokumentasi penulis di ruang rawat inap lantai 5.1 Rumah Sakit 
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Swasta di Indonesia Tengah, selain itu penelitian ini belum pernah dilakukan 

sebelumnya di Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah membuat penulis tertarik 

meneliti mengenai gambaran manajemen nyeri pada pasien pascaoperasi di ruang 

rawat inap lantai 5.1 Rumah Sakit Swasta Di Indonesia Tengah. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, ditemukan bahwa rata- rata 

pasien pascaoperasi mengalami nyeri sedang sampai berat pada 24 jam pertama, 

dan berkurang pada 48 jam. Pascaoperasi pasien dapat mengalami nyeri akut, akibat 

posisi tubuh yang kurang baik, nyeri insisi, dan nyeri viseral dalam.  

Menurut beberapa penelitian yang didapatkan, dalam mengurangi nyeri pada 

pasien pascaoperasi sebagian besar perawat menggunakan tindakan kolaborasi 

pemberian analgesik, selain itu dibutuhkan tindakan mandiri perawat untuk 

membantu mengurangi nyeri. Penelitian tersebut sama dengan fenomena yang ada 

di Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah melalui studi pendahuluan yaitu 

tindakan manajemen nyeri yang paling sering dilakukan oleh perawat saat pasien 

mengeluh nyeri pascaoperasi adalah dengan mengedukasi teknik relaksasi napas 

dalam dan kolaborasi pemberian obat anti nyeri.  Belum ada penelitian sebelumnya 

yang dilakukan di Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah membuat penulis 

tertarik meneliti mengenai gambaran manajemen nyeri pada pasien pascaoperasi di 

ruang rawat inap lantai 5.1 Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah, karena setiap 

pasien pascaoperasi pasti akan mengalami nyeri akibat luka insisi pembedahan 

yang dibuat secara sengaja. 
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1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengidentifikasi gambaran manajemen nyeri pada pasien pascaoperasi di 

satu Rumah Sakit Swasta Indonesia bagian Tengah 

1.3.2 Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik dokumen (jenis kelamin, usia, skala nyeri dan 

jenis operasi) 

b. Mengidentifikasi manajemen nyeri farmakologi pada pasien pascaoperasi di 

satu Rumah Sakit Swasta Indonesia bagian Tengah . 

c. Mengidentifikasi manajemen nyeri nonfarmakologi pada pasien pascaoperasi 

di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia bagian Tengah . 

d. Mengidentifikasi prevalensi manajemen nyeri farmakologi dan 

nonfarmakologi bulan Januari sampai Maret 2018 pada pasien pascaoperasi di 

satu Rumah Sakit Swasta Indonesia bagian Tengah . 

1.4 Pertanyaan Penelitian dan Variabel Penelitian 

1.4.1 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan Penelitian ini adalah “Bagaimana Manajemen Nyeri Pada Pasien 

Pascaoperasi di Ruang Rawat Inap Lantai 5.1 Rumah Sakit Swasta di Indonesia 

Tengah?” 
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1.5 Definisi Operasional dan Definisi Konseptual 

Tabel 1.1 Definisi Operasional dan Definisi Konseptual Manajemen Nyeri pada Pasien 

Pascaoperasi di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia bagian Tengah 

No Variabel Definisi 

Konseptual 

Definisi 

Operasional 

Alat 

Ukur 

Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

Ukur 

1.  Usia Umur atau usia 

adalah satuan 

waktu yang 

mengukur 

waktu 

keberadaan 

suatu benda 

atau makhluk, 

baik yang hidup 

maupun yang 

mati. (Depkes 

RI, 2010) 

Usia dihitung 

dari tanggal 

lahir sampai 

pada tanggal 

penelitian 

dilakukan 

(Depkes RI, 

2010) 

Lembar 

observasi 

dokumen

tasi 

Menentuka

n tingkatan 

usia dengan 

pengisian 

Lembar 

Observasi 

yang telah 

dibuat 

berdasarkan 

karakteristi

k penilaian 

1. Remaja awal 

(12-16 tahun) 

2. Remaja akhir 

(17-25 tahun) 

3. Dewasa awal 

(26-35 tahun) 

4. Dewasa akhir 

(36-45 tahun) 

5. Lansia awal 

(46-55 tahun) 

6. Lansia akhir 

(56-65 tahun) 

7. Manula (66 

sampai 

seterusnya) 

Ordin

al 

2.  Jenis 

Kelami

n 

jenis kelamin 

merupakan 

perbedaan 

antara 

perempuan 

dengan laki-laki 

secara biologis 

sejak seseorang 

lahir 

Jenis kelamin 

pasien terbagi 

menjadi dua 

yaitu laki laki 

dan 

perempuan 

Hanu (2008) 

Lembar 

observasi 

dokumen

tasi 

Menentuka

n jenis 

kelamin 

dengan 

pengisian 

Lembar 

Observasi 

yang telah 

dibuat 

berdasarkan 

karakteristi

k penilaian 

1. Perempuan 

2. Laki-laki 

Nomina

l 

3.  Maneje

men 

Nyeri 

Manejemen 

Nyeri Atau 

tindakan 

keperawatan 

untuk 

mengurangi 

nyeri yaitu 

terdiri dari 

penatalaksanaan 

nonfarmakologi 

dan farmakologi 

(Potter & Perry, 

2009) 

 

Manejemen 

Nyeri adalah 

tindakan 

untuk 

mengurangi 

nyeri yang 

dialami 

pasien, dalam 

keperawatan 

manejemen 

nyeri yang 

diberikan 

adalah 

dengan 

manejemen 

nonfarmakolo

gi, dan 

manejemen 

nyeri yang 

Lembar 

observasi 

dokumen

tasi 

Menentuka

n 

manajemen 

nyeri 

dengan 

pengisian 

Lembar 

Observasi 

yang telah 

dibuat 

berdasarkan 

karakteristi

k penilaian  

1. Manajemen 

Farmakologi 

2. Manajemen 

Nonfarmakol

ogi 

3. Manajemen 

Farmakologi 

dan 

Nonfarmakol

ogi  

No

min

al 
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1.6 Manfaat penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang manajemen nyeri baik 

secara farmakologi maupun nonfarmakologi pada pasien pascaoperasi di satu 

Rumah Sakit Swasta Indonesia bagian Tengah . 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi rumah sakit dalam 

meningkatkan pelayanan terutama dalam manajemen nyeri pada pasien 

pascaoperasi. 

2. Bagi Profesi Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi 

untuk menambah wawasan dalam praktik pemberian asuhan secara optimal 

terutama saat memanajemen nyeri pada pasien pascaoperasi di rumah sakit 

baik dalam tindakan kolaboratif maupun tindakan mandiri. 

 

dilakukan 

dengan 

kolaborasi 

adalah 

manejemen 

farmakologi. 

Keduanya 

adalah 

tindakan yang 

dilakukan 

untuk 

mengurangi 

nyeri yang 

dirasakan 

pasien. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi 

peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian keperawatan, terutama 

penelitian yang sejenis  yaitu tentang manajemen nyeri pada pasien 

pascaoperasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




