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BAB I 

PENDAHULUAN  

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan masalah,  tujuan penelitian baik secara umum maupun khusus, 

kerangka teori maupun kerangka konseptual, pertanyaan penelitian dan 

hipotesis, serta manfaat dari penelitian. 

1.1 Latar belakang 

Intensive Care Unit (ICU) menurut Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor  1778/MENKES/SK/XII/2010 adalah suat 

bagian dari rumah sakit yang mandiri  (instalasi di bawah direktur 

pelayanan), dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang 

ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang 

menderita penyakit dan cedera yang mengancam nyawa atau 

berpotensi mengancam nyawa dengan prognosis yang buruk. 

Ruang ICU merupakan ruang perawatan bagi pasien sakit kritis 

yang memerlukan intervensi segera untuk pengelolahan fungsi 

sistem organ tubuh secara terkoordinasi dan memerlukan 

pengawasan yang konstan secara berkelanjutan juga dengan 

tindakan segera (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2010).  

Morton dan Fontaine (2009) yang mengemukakan bahwa alat-

alat khusus yang dipakai di ruang ICU seperti ventilasi mekanik 

dapat mengakibatkan beberapa komplikasi seperti aspirasi, 
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Ventilator-Acquired Pneumonia (VAP), cedera paru-paru, 

hiperventilasi, hipoventilasi, masalah gastrointestinal, imobilitas, 

ketidaknyamanan dan nyeri. Selang dari ventilasi mekanik yang 

dibiarkan terpasang di tenggorokan menyebabkan pasien tidak 

dapat berbicara juga menyebabkan cedera sehingga menyebabkan 

rasa nyeri dan rasa tidak nyaman. Menurut Stites (2013) nyeri 

merupakan masalah penting di ICU, hampir 5 juta pasien yang 

dirawat di ruang ICU setiap tahunnya, 71% mengalami rasa sakit 

selama masa perawatan. Prosedur yang menyakitkan seperti 

penghisapan lendir dari trakea, penggantian balutan luka, 

pemasangan atau pelepasan kateter adalah hal yang biasa dilakukan 

di ICU yang dapat menyebabkan nyeri.  

Beberapa faktor yang berhubungan dengan nyeri pada individu 

yang sakit kritis adalah gejala penyakit seperti iskemia dan pasca 

operasi, gangguan tidur dan kurang tidur, imobilitas akibat alat 

perawatan seperti selang dan tabung, kecemasan dan depresi, 

gangguan berkomunikasi dalam melaporkan nyeri, takut terhadap 

rasa sakit, kecacatan fisik atau meninggal, terpisah dari keluarga, 

demam, bosan karena tidak mendapatkan hal-hal yang 

menyenangkan, selalu merasa bising karena peralatan dan staf, 

gangguan untuk berubah posisi ditempat tidur dan prosedur 

pengobatan. Pemicu nyeri yang tidak terkontrol dapat berdampak 

buruk dari aspek respon stres fisik dan emosional dapat 
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menghambat proses penyembuhan, meningkatkan risiko untuk 

komplikasi lainnya, dan meningkatkan lama tinggal di ICU 

(Morton dan Fontaine, 2009). Pasien dengan status kritis tidak 

mampu menyampaikan rasa nyeri secara verbal, oleh sebab itu 

pengkajian nyeri sangat penting untuk menentukan ketepatan 

tingkat skala nyeri pasien dan upaya mengatasinya. Sebuah 

penelitian dengan Comprehensive Pain Management Program 

(CPMP) menunjukan bahwa perubahan positif dalam penilaian dan 

penggunaan skala nyeri yang dilakukan oleh perawat 

mempengaruhi tingkat ketepatan hasil, sehingga dokter dapat 

mendiskusikan masalah nyeri pasien dengan perawat serta 

melakukan tindakan kolaborasi yang tepat dalam penanganannya 

(Ellis et al, 2007). Pasien dengan status kritis dibutuhkan 

pengkajian nyeri yang tepat seperti pengkajian nyeri comfort scale. 

Comfort scale adalah alat pengukur untuk menilai tekanan, sedasi 

dan rasa sakit untuk pasien yang tidak sadarkan diri. Komponen 

penilaian comfort scale terdiri dari 8 item indikator diantaranya, 

kewaspadaan, ketenangan, repon pernapasan, gerakan fisik, 

ketenangan wajah, gerakan otot, tekanan darah dan denyut nadi. 

Setiap item diukur dengan skala dari 1-5, dimana 1 merupakan 

tingkat tertinggi tidak berespon dan 5 paling tidak nyaman 

(Maaskant et al, 2016). 
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Peneliti melakukan wawancara kepada perawat Operating 

Theater (OT) Rumah Sakit Siloam Denpasar pada tanggal 2 Mei 

2017, peneliti menemukan bahwa perawat tidak 

mendokumentasikan hasil pengkajian nyeri comfort scale di buku 

itegreted pasien. Peneliti juga melakukan observasi di ruang OT 

Siloam Bali dan menemukan bahwa dalam melakukan pengkajian 

perawat tidak menggunakan tabel comfort scale demi ketepatan 

pengkajiannya, hal ini menunjukan pengkajian comfort scale yang 

dilakukan perawat di ruang OT tidak sesuai dengan Standart 

Operational Procedure (SOP) yang ada di Rumah Sakit Siloam 

Bali dan sangat berpengaruh terhadap intervensi yang akan 

dilakukan oleh tim medis dan juga kelanjutan kondisi pasien. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa 

proses pengkajian nyeri yang tepat dapat berpengaruh terhadap 

ketepatan skala nyeri yang dialami pasien sehingga perawat dan tim 

medis lainnya dapat memberikan intervensi yang tepat untuk 

perbaikan kondisi pasien. Hal tersebut peneliti tertarik untuk 

meneliti bagaimana gambaran pelaksanaan pengkajian nyeri 

comfort scale di departemen lain dan membuat rumusan masalah 

yakni, bagaimana gambaran pelaksanaan pengkajian nyeri 

menggunakan comfort scale di ICU Rumah Sakit Siloam Bali? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

pelaksanaan perawat dalam menggunakan pengkajian skala nyeri 

comfort scale di ruang ICU Rumah Sakit Siloam Bali 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana pelaksanaan penggunaan pengkajian  skala nyeri 

comfort scale di ruang ICU Rumah Sakit Siloam Bali? 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun 

tersebut dibagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat yang diberikan dari penelitian ini adalah 

menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai bagaimana 

pelaksanaan penggunaan pengkajian skala nyeri comfort 

scale di ICU 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi Institute Kesehatan 

Penelitian ini dapat menjadi dasar/landasan yang dapat 

digunakan untuk menilai kinerja perawat dalam melakukan 

pengkajian nyeri pada pasien kritis di ICU, sehingga dapat 

diberikan pelatihan khusus apabila pelaksanaannya tidak 

sesuai prosedur yang ada. 
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1.5.2.2 Bagi Peneliti 

Penelitian ini membuat peneliti mengetahui bagaimana 

pelaksanaan  penggunakan pengkajian skala nyeri comfort 

scale pada pasien kritis di ICU Rumah Sakit Siloam Bali. 

1.5.2.3 Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana 

pelaksanaan  perawat di ICU Rumah Sakit dalam melakukan 

pengkajian nyeri pada pasien-pasien dengan status kritis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




