BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Fraktur adalah gangguan dari kontinuitas yang normal dari suatu
tulang. Jika terjadi fraktur, maka jaringan lunak disekitarnya juga sering
kali terganggu. Fraktur terjadi karena kelebihan beban mekanis pada suatu
tulang, saat tekanan yang diberikan pada tulang terlalu banyak
dibandingkan yang mampu ditanggungnya (Black & Hwaks, 2014).
Nyeri selalu mengiringi fraktur; intensistas keparahan dari nyeri
akan berbeda pada masing masing klien. Nyeri biasanya terus-menerus,
meningkat jika fraktur tidak diimobilisasi. Hal ini terjadi karena spasme
otot, fragmen fraktur yang bertindihan, atau cedera pada struktur
sekitarnya (Black & Hawks, 2014)
Asosiasi International untuk Penelitian Nyeri (International
Association for the Study of Pain) mendefinisikan nyeri sebagai “suatu
sensori subjektif dan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan
berkaitan dengan kerusakan jaringan yang aktual dan potensial atau yang
dirasakan dalam kejadian-kejadian di mana terjadi kerusakan” (IASP,
1979). Jadi dapat disimpulkan nyeri adalah suatu sensori subjektif yang
tidak menyenangkan barkaitan dengan kerusakan jaringan yang aktual dan
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potensial, pada kondisi fraktur nyeri terjadi karena spasme otot, fragmen
fraktur yang bertindihan, atau cedera pada struktur sekitarnya.
Metode fiksasi fraktur yang sangat umum adalah Open Reduction
Iternal Fixation (ORIF), dimana fraktur terkena sayatan pada kulit secara
langsung di atas fraktur. implan seperti pelat (strip logam), sekrup, dan
kabel ditempatkan langsung pada atau di tulang untuk menstabilkan
anatomi secara anatomis. Metode fiksasi fraktur ini memungkinkan
visualisasi langsung fraktur, namun hal ini dapat mengganggu sirkulasi ke
tulang dan meninggalkan bekas luka bedah yang besar (Osborn, Wraa,
Watson & Holleran, 2014).
Nyeri akut pada operasi hampir selalu membutuhkan penggunaan
analgesik. Namun, penanganan tanpa obat seperti reposisi, pijat,
gangguan, dan pernapasan dalam dapat meningkatkan manajemen rasa
sakit. Terapi komplementer dan alternatif seperti terapi musik, citra
terpandu/guided imagery, dan aromaterapi juga terbukti menjadi tambahan
yang efektif untuk manajemen rasa sakit (Lewis, Dirksen, Heitkemper,
Bucher,

Camera,2011).
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Pemberian analgesik bukanlah menjadi pemegang kontrol utama
untuk mengatasi keluhan nyeri pasien karena memiliki efek samping yang
akan menambah lama waktu pemulihan. Nyeri yang berada pada level ini
memerlukan terapi nonfarmakologis. Peran perawat sangat penting dalam
multimodal terapi farmakologi dengan kombinasi terapi nonfarmakologi.
(Novita, 2011)
Strategi

nonfarmakologi

memainkan

peran

penting

dalam

manejemen nyeri. Hal tersebut dapat mengurangi dosis analgetik yang
diperlukan untuk

mengurangi

rasa

sakit

dan dengan demikian

meminimalkan efek samping dari terapi obat. Selain itu, manajemen
nonfarmakologi dapat meningkatkan rasa kontrol pribadi pasien tentang
mengelola dan meningkatkan keterampilan mengatasi rasa sakit. Beberapa
strategi diyakini mengubah input nociceptive menaik atau merangsang
mekanisme

modulasi

sehingga

nyeri

turun.

Beberapa

terapi

nonfarmakologi digunakan secara independen oleh pasien sebagai strategi
manejemen (Lewis, Dirksen, Heitkemper, Bucher, Camera, 2011)
Manajemen nyeri merupakan salah satu cara yang digunakan
dibidang kesehatan untuk mengatasi nyeri yang dialami oleh pasien.
Untuk skala nyeri ringan dapat dilakukan dengan manajemen nyeri
independen (tindakan mandiri perawat), sedangkan untuk skala nyeri
sedang diperlukan penanganan independen perawat dan juga kolaborasi
dengan dokter untuk pemberian analgesic (Mu’atifa, 2017)
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Pendekatan farmakologi merupakan tindakan kolaborasi antara
perawat dengan dokter, yang menekankan pemberian obat yang mampu
menghilangkan rasa sensasi nyeri, misalnya pemberian analgesik.
Sedangkan pendekatan non farmakologi merupakan tindakan mandiri
perawat untuk menghilangkan nyeri dengan menggunakan teknik
manajemen nyeri, yaitu dengan teknik relaksasi, imanjinasi terbimbing,
distraksi, stimulasi kutaneus, akupresur dan hypnosis (Munthe, 2013).
Beberapa teknik manajemen nyeri tersebut sudah terbukti dapat
menurunkan atau menghilangkan rasa nyeri, namun hanya sebagian kecil
saja dari beberapa manajemen nyeri tersebut yang sudah digunakan oleh
perawat dalam mengatasi nyeri pasien. Pada manajemen nyeri, banyak
pasien dan anggota tim kesehatan cenderung untuk memandang obat
sebagai satu-satunya metode untuk menghilangkan nyeri. (Munthe, 2013).
1.2. Masalah Penelitian
Data yang diperoleh dari laporan bulanan audit pasien dengan
nyeri menunjukan bahwa pasien yang mengalami nyeri dari bulan Januari
2017- Juli 2017 di ruang rawat 2 dan 3 Rumah Sakit Siloam Bali adalah
berjumlah 287 pasien. Dari 287 pasien dengan nyeri, 64 pasien (22,3%)
adalah pasien dengan post ORIF. Rumah Sakit Siloam Bali belum pernah
dilakukan penelitian untuk melihat gambaran pelaksanaan manajemen
nyeri nonfarmakologi pada pasien, maka dari itu peneliti ingin melihat
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gambaran pelaksanaan manajemen nyeri nonfarmakologis yang dilakukan
oleh perawat.
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan
manajemen nyeri non-farmakologi oleh perawat pada pasien Post ORIF di
ruang rawat inap Rumah Sakit Siloam Bali.
1.4. Pertanyaan Penelitian
Bagaimana

gambaran

pelaksanaan

manajemen

nyeri

non-

farmakologi pada pasien Post ORIF oleh perawat di ruang rawat inap
Rumah Sakit Siloam Bali?
1.5. Manfaat Penelitian
1.5.1. Manfaat bagi penelitian selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi, data
awal, serta untuk mendapat gambaran pelaksanaan manajemen
nyeri non farmakologi oleh perawat pada pasien Post ORIF di
ruang rawat inap Rumah Sakit Siloam Bali. Sehingga, penelitian
ini dapat menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya.
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1.5.2. Manfaat bagi praktik keperawatan
Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perawat untuk
lebih mengembangkan pengetahuan serta keterampilan dalam
melakukan manajemen nyeri dengan memberikan intervensi
mandiri kepada pasien dalan membantu meredakan nyeri.
1.5.3. Manfaat bagi rumah sakit
Hasil penelitian ini berguna untuk mengidentifikasi
gambaran pelaksanaan manajemen nyeri non farmalokogi oleh
perawat pada pasien Post ORIF di Rumah Sakit Siloam Bali.
Sehingga

menjadi

pertimbangan

untuk

melakukan

upaya

pengembangan keterampilan bagi perawat.
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