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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

       Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, identifikasi kerangka 

teori, pertanyaan penelitian serta manfaat dari penelitian. 

 

1.1. Latar Belakang 

       Menurut World Health Organization (WHO, 2009), perawatan bedah 

merupakan komponen penting dari perawatan kesehatan yang diperkirakan ada 

230 juta operasi utama dilakukan di dunia setiap tahunnya. Sedangkan dari berita 

yang telah disiarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2015) 

diperkirakan 11% dari keadaan penyakit dapat ditanggulangi dengan pembedahan. 

Tindakan pembedahan terdiri dari tiga fase yaitu fase pra operatif, fase 

intraoperatif, dan fase pasca operatif (Brunner & Suddarth, 2002).  

       Perawatan pada fase pra operasi dimulai ketika keputusan untuk intervensi 

bedah dibuat dan berakhir saat pasien dikirim ke meja operasi. Perawatan pra 

operasi yang efektif dapat mengurangi resiko pasca operasi, salah satu prioritas 

keperawatan pada periode ini adalah mengurangi kecemasan (Smeltzer & Bare, 

2002).  

       Menurut Perry dan Potter (2005), ada berbagai alasan yang dapat 

menyebabkan kecemasan pasien dalam menghadapi pembedahan antara lain 
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adanya nyeri setelah pembedahan, terjadinya perubahan fisik, dan takut operasi 

akan gagal.  

       Kecemasan yang dialami pasien dapat dimanifestasikan secara langsung  

dengan adanya perubahan-perubahan fisiologis seperti gemetar, berkeringat, detak 

jantung meningkat, nyeri abdomen, sesak nafas, dan perubahan perilaku seperti 

gelisah, bicara terlalu cepat, reaksi yang terkejut, dan secara tidak langsung 

dengan timbulnya gejala dijadikan upaya untuk melawan kecemasan tersebut 

(Stuart & Laraia, 2005). Hal ini didukung oleh data dari WHO (2008) di Amerika 

Serikat dari 35.539 pasien bedah dirawat inap sebanyak 7% mengalami 

kecemasan.  

       Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mete (2015) di Surabaya 

menunjukan bahwa jumlah responden dengan kecemasan ringan 10 orang (77%), 

kecemasan sedang 3 orang (23%). Menurut pembuktian secara observasi yang 

dilakukan peneliti kepada perawat yang bekerja di ruang Sinai Siloam Hospitals 

Kebon Jeruk hampir 80% dari 10 perawat tidak melakukan pemberian informasi 

pada pasien yang akan dilakukan tindakan pembedahan. 

       Data yang telah ditemukan di Siloam Hospitals Kebon Jeruk ada sebanyak 

2420 pasien yang dilakukan tindakan pembedahan dengan rata-rata secara elektif 

dari bulan Januari - Juni 2017.  Sehingga dari hasil fenomena diatas, peneliti 

tertarik melakukan penelitian yang mendeskripsikan tingkat kecemasan pasien pra 

operasi elektif di Ruang Rawat Inap Sinai Siloam Hospitals Kebon Jeruk.  
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1.2. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adanya perubahan fisiologis 

menjadi tanda kecemasan yang dialami pasien yang akan dilakukan tindakan 

pembedahan. Selain itu, perawat yang bekerja di Ruang Sinai Siloam Hospitals 

Kebon Jeruk hampir sebagian belum maksimal melakukan tindakan persiapan 

pada pasien pra operasi seperti melakukan pengkajian secara psikologis dan 

memberikan edukasi mengenai teknik relaksasi yang seharusnya dapat 

mendukung masa pemulihan setelah operasi. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai gambaran tingkat kecemasan pasien pra operasi 

khususnya di Ruang Sinai Siloam Hospitals Kebon Jeruk. 

1.3. Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran tingkat kecemasan pasien 

pra operasi di Ruang Sinai Siloam Hospitals Kebon Jeruk. 

1.4. Identifikasi Kerangka Konseptual atau Teoritis 

Tabel 1.1 Definisi Konseptual dan Operasional 

Variabel Definisi 

Konseptual 

Definisi 

Operasional 

Alat Ukur Hasil 

Ukur 

Skala 

Ukur 

Tingkat 

kecemasan 

Kecemasan yang 

dialami pasien dapat 

dilihat secara 

langsung  dengan 

adanya perubahan 

secara fisiologis 

seperti gemetar, 

berkeringat, detak 

Pasien yang 

hendak dilakukan 

operasi terlihat 

adanya perubahan 

fisiologis yang 

mendukung 

kecemasan 

dengan tanda-

Kecemasan 

diukur 

menggunakan 

kuesioner 

Zung Self-

Rating Anxiety 

Scale 

(Mcdowell, 

<45: 

cemas 

ringan 

45-59: 

cemas 

sedang 

60-74: 

Ordinal 
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jantung meningkat, 

nyeri abdomen, 

sesak nafas, dan 

perubahan perilaku 

seperti gelisah, 

bicara yang cepat, 

reaksi terkejut, dan 

secara tidak 

langsung dengan 

timbulnya gejala 

dijadikan upaya 

untuk melawan 

kecemasan tersebut 

(Stuart & Laraia, 

2005). 

tanda seperti 

detak jantung 

meningkat, 

berkeringat, 

gemetar, sesak 

nafas, dan adanya 

perubahan 

perilaku seperti 

gelisah, bicara 

cepat, dan reaksi 

yang terkejut.  

2006).  cemas 

berat 

>75: 

Panik 

 

1.5. Pertanyaan Penelitian  

       Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat kecemasan 

pasien pra operasi di Ruang Sinai Siloam Hospitals Kebon Jeruk? 

1.6. Manfaat Penelitian 

       Manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. 
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1.6.1.  Manfaat Teoritis 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengembangan keilmuan 

dalam bidang keperawatan mengenai pemberian informasi sebelum tindakan 

operasi dan tingkat kecemasan pasien pra operasi. 

1.6.2.  Manfaat Praktis 

1) Bagi Divisi Keperawatan Siloam Hospitals Kebon Jeruk 

       Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam meningkatkan mutu pelayanan di 

bidang keperawatan mengenai tingkat kecemasan yang dialami pasien pra operasi 

dan dalam melakukan pengkajian pada pasien pra operatif sehingga perlu untuk 

dilakukan manajemen cemas di rumah sakit. 

2) Bagi Mahasiswa Keperawatan 

       Sebagai bahan pembelajaran dan memberikan referensi tambahan dalam 

kegiatan pembelajaran terutama mengenai pengkajian pasien pra operasi. 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

       Sebagai referensi dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut bagaimana 

persepsi pasien terhadap kecemasan dan persiapan pra operasi. 

 

 

 

 

 




