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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

  Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang, pernyataan masalah, 

pernyataan tujuan, pertanyaan penelitian, serta manfaat dari penelitian literature 

review. 

1.1 Latar Belakang 

 Data World Health Organization (WHO) diperkirakan setiap tahun ada 230 

juta operasi utama dilakukan di seluruh dunia (Haynes, et al. 2009). Penelitian 

di 56 negara dari 192 negara anggota WHO tahun 2004 diperkirakan 234.2 juta 

prosedur pembedahan dilakukan setiap tahun berpotensi komplikasi dan 

kematian (Weiser, et al. 2008).  

 Salah satu Rumah Sakit  Indonesia di Kabupaten Gorontalo mencatat pada 

tahun 2011 sebanyak 1.724 tindakan operasi telah dilakukan, sedangkan untuk 

periode Januari sampai dengan Juli 2013 mencapai 1.246 tindakan operasi telah 

dilakukan (Rekam Medik RSUDMMD, 2013). Sedangkan,  tindakan  operasi  

di Rumah Sakit Siloam Lippo Cikarang pada periode bulan Januari – Mei  tahun 

2017 didapatkan data  sebanyak 662 prosedur operasi yang dilakukan,  prosedur 

operasi tersebut diantaranya Ureterorenoskopy (URS) 18.8 %, Excisi 18.2 %, 

Laparscopy  10%, Aff DJ Stent 8%, Fess  6.3%, Laparatomy 6%, Curratage 

6%, Hemoroidectomy (HCS) 5.2%, Tonsilectomy 3.7%, Herniotomy 3.6%, 

Incisi Drainage 3.4%, Debridement 3.1%, Open Reduction with Internal 
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Fixation  (ORIF) 3.1%, Appendictomy 2.7%, Circumsisi 2,5%,  Sectio Caesarea 

(SC) 14.5%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa tindakan operasi yang 

banyak dilakukan di Rumah Sakit Siloam Lippo Cikarang adalah operasi minor 

sebanyak 89% dan 11% prosedur operasi mayor dari  keseluruhan prosedur 

operasi yang dilakukan pada tahun 2017. 

 Pembedahan secara umum dikelompokkan berdasarkan tujuan, tingkat 

keterdesakkan dan derajat risiko. Pembedahan berdasarkan tujuan dibedakan 

menjadi paliatif, ablatif, konstruktif dan transplantasi. Sedangkan berdasarkan 

tingkat keterdesakan dibedakan menjadi bedah darurat dan elektif. Selain itu, 

berdasarkan risiko dibedakan menjadi pembedahan mayor dan pembedahan 

minor (Kozier et al dalam Ismonah, 2016). Setiap tindakan yang termasuk 

bedah mayor selalu berhubungan dengan adanya insisi, hal ini menimbulkan 

berbagai keluhan. Keluhan yang sering timbul akibat dari tindakan operasi 

yaitu nyeri (Muttaqin, 2008). Nyeri yang dirasakan adalah salah satu stress 

fisiologis (respon neuroendokrin) yang diakibatkan oleh pembedahan. 

Kerusakan jaringan ini memicu pelepasan histamin, prostaglandin, dan 

bradikinin. Substansi ini bergabung  dengan area reseptor nosiseptor  untuk 

memicu transmisi neural, nyeri muncul karena adanya kiriman impuls yang 

memasuki medulla spinalis dan berinteraksi dengan sel – sel saraf inhibitor, 

sehingga akan ditransmisikan mencapai korteks serebral untuk di 

interpretasikan sensasi nyeri. Otak menafsirkan intensitas nyeri berdasarkan 

jumlah yang diterima selama periode tertentu, semakin besar impuls semakin 

besar pula intensitas nyeri yang dirasakan (Kneale dalam Ismonah, 2016). 
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Menurut International Association for Study of Pain (IASP), nyeri adalah 

sensori subyektif dan emosional yang tidak menyenangkan yang didapat terkait 

dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial, atau menggambarkan 

kondisi terjadinya kerusakan (Tamsuri, 2007). Nyeri dapat memenuhi seluruh 

pemikiran seseorang, mengatur aktivitasnya dan mengubah kehidupan 

seseorang tersebut. Stimulus nyeri dapat berupa stimulus yang bersifat fisik 

atau mental, sedangkan kerusakan bterjadi pada jaringan aktual atau fungsi ego 

individu ( Potter & Perry, dalam Yusliana, 2015).   

 Nyeri dapat diatasi dengan penatalaksanaan nyeri yang bertujuan untuk 

meringankan atau mengurangi rasa nyeri sampai tingkat kenyamanan yang 

dirasakan pasien. Dalam pemberian tindakan perawat dalam mengurangi nyeri, 

perawat dapat memberikan tindakan farmakologi dan non farmakologi. 

Tindakan farmakologi yaitu perawat melakukan tindakan kolaborasi dengan 

dokter yaitu pemberian analgesik misalnya Morphine, Sublimaze, Stadol 

Demerol (Tamsuri, 2007). Selain penanganan secara farmakologi, cara lain 

adalah dengan manajemen nyeri non farmakologi dengan melakukan teknik 

relaksasi mencakup relaksasi otot, nafas dalam, distraksi, masase, meditasi dan 

perilaku. Penanganan nyeri dengan teknik non farmakologi merupakan modal 

utama menuju kenyamanan (Catur dalam Yusrizal,  2012). Intensitas skala 

nyeri dapat diketahui dengan menggunakan skala nyeri. Skala nyeri menurut 

Bourbanis ada beberapa tingkatan sebagai berikut : 0 = Tidak nyeri,  1 – 3  = 

Nyeri ringan, 4 – 6  = Nyeri sedang, 7 – 9  = Nyeri berat, 10 = Nyeri tak 

tertahankan. Klasifikasi nyeri meliputi : nyeri berdasarkan tempatnya, nyeri 
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berdasarkan sifatnya, nyeri berdasarkan berat ringannya, nyeri berdasarkan 

waktu lamanya serangan (Asmadi dalam Fitria, 2015).  

 Relaksasi merupakan perasaan bebas secara fisik dan mental dari 

ketegangan atau stress yang membuat individu memiliki rasa kontrol terhadap 

dirinya. Perubahan fisiologi dan perilaku berhubungan dengan teknik relaksasi 

mencakup menurunnya denyut jantung, tekanan darah, dan kecepatan 

pernafasan, meningkatnya kesadaran, menurunnya kebutuhan oksigen, 

perasaan damai, serta menurunnya ketegangan otot dan kecepatan metabolisme 

( Potter & Perry dalam Ismonah, 2016). Teori Gate Control  dari Melzack dan 

Wall (1965) mengatakan bawa impuls nyeri dapat diatur atau dihambat oleh 

mekanisme pertahanan disepanjang sisitem saraf pusat. Mekanisme pertahanan 

dapat ditemukan di sel – sel gelatinosa substansia didalam kornu dorsalis pada 

medulla spinaslis, thalamus dan sistem limbik. Impuls nyeri dihantarkan saat 

sebiah pertahanan dibuka dan impuls nyeri dihambat saat sebuah pertahanan 

ditutup. Salah satu cara menutup mekanisme pertahanan ini adalah dengan 

merangsang sekresi endorfin yang akan menghambat pelepasan substansi P, 

endorfin adalah substansi sejenis morphin yang dihasilkan oleh tubuh. 

Stimulus sensori yang menyenangkan akan mensekresikan hormon endorfin, 

sehingga stimulus nyeri yang dialami berkurang(Potter & Perry dalam 

Ismonah, 2016). Teknik relaksasi dapat meningkatkan endorfin otak. Opiat 

endogen ini mengikat sisi reseptor opiat dan mengganti persepsi nyeri, 

disamping itu dapat menghambat presinap yang masuk dalam lamina I dan 

lamina IV (radik dorsal). Jadi, sistem analgetik dapat menghambat penjalaran 
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signal sakit pada beberapa titik dalam jarak sakit khususnya nuclei retikuler 

dalam batang otak dan nuclei intralaminal thalamus (Guyton dalam Syaiful, 

2014).  

 Beberapa  penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan teknik 

relaksasi efektif digunakan pada pasien dengan nyeri pasca operasi, 

diantaranya penelitian  mengenai relaksasi otot progresif digunakan pada 

pasien pasca bedah ginekologi dan obstetri di Brazilia, hasil penelitian 

menunjukkan perubahan parameter ketegangan otot yang signifikan secara 

statistik setelah menerapkan teknik relaksasi otot progresif. Menurut Santos 

dos Benedita et al 2004,  bahwa teknik ini memungkinkan subjek mengalami 

penurunan tingkat nyeri. Penelitian yang dilakukan oleh Syahriyani (2010), 

tentang pengaruh teknik relaksasi terhadap perubahan intensitas nyeri pada 

pasien post operasi apendiktomi di ruang perawatan bedah RSU TK II 

Pelamonia Makassar, menunjukkan bahwa intensitas nyeri responden sebelum 

dan sesudah pemberian teknik relaksasi mengalami peningkatan penurunan 

nyeri dari nyeri ringan 20% ke 66%, nyeri sedang 53% ke 20%, dan nyeri berat 

26% ke 13% . Penelitian lainnya oleh Suhartini (2013), tentang pengaruh 

teknik relaksasi terhadap intensitas nyeri pada pasien post operasi fraktur di 

ruang irina A BLU RSUP Prof Dr. R. D Kandou Manado didapatkan hasil 

diketahui dari 11 orang (55%) dengan intensitas nyeri hebat terkontrol 

berkurang menjadi 10 orang dengan intensitas nyeri sedang dan satu orang 

dengan intensitas tidak nyeri. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh 
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teknik relaksasi terhadap intensitas nyeri pada pasien post operasi fraktur di 

ruang irina A BLU RSUP Prof Dr. R. D Kandou Manado. 

 Berbagai teknik relaksasi untuk mengurangi nyeri telah banyak 

diterapkan dalam tatanan pelayanan keperawatan. Namun penggunaan teknik 

relaksasi di Indonesia masih belum optimal. Teknik relaksasi yang paling 

sering digunakan adalah teknik nafas dalam dan teknik distraksi. Akan tetapi 

belum ada prosedur tertulis mengenai teknik relaksasi untuk mengurangi nyeri 

pasca bedah yang ditetapkan menjadi standar pelayanan keperawatan 

(Yuliawati, 2008). Sama halnya di  Rumah Sakit Siloam Lippo Cikarang, 

belum ada Standart Operational Procedure (SOP) secara tertulis tentang 

pemberian teknik relaksasi pada pasien pasca operasi (E-Learning & Q – Pulse, 

2012). Dari hasil  wawancara penulis kepada para perawat di ruang rawat inap 

dan ruang maternitas dengan jumlah perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit 

Siloam Lippo Cikarang berjumlah 51 perawat mengatakan bahwa 100% 

perawat menerapkan pemberian  teknik relaksasi pada pasien yang mengalami 

nyeri pasca operasi . Teknik  relaksasi yang sering digunakan adalah teknik  

nafas dalam dan teknik distraksi. Perawat mengevaluasi skala nyeri pasien 

setiap pergantian dinas, pasien mengungkapkan bahwa ada pengaruh dalam 

penurunan intensitas nyeri setelah diberikan teknik relaksasi. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas sebagai upaya 

manajemen nyeri dengan teknik relaksasi untuk mendukung penelitian – 

penelitian mengenai teknik relaksasi sebelumnya, penulis ingin 
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mengidentifikasi efektivitas teknik relaksasi terhadap intensitas nyeri pada 

pasien  pasca  operasi dengan menggunakan berbagai kajian literatur.  

1.2 Pernyataan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, pernyataan masalahnya 

adalah penggunaan teknik relaksasi di Indonesia masih belum optimal. Belum  

ada prosedur tertulis mengenai teknik relaksasi untuk mengurangi nyeri pasca 

bedah yang ditetapkan menjadi standar pelayanan keperawatan. Sama halnya 

di  Rumah Sakit Siloam tidak ada Standart Operational Procedure (SOP) 

secara tertulis tentang pemberian teknik relaksasi pada pasien pasca operasi. 

Dari hasil  wawancara penulis kepada para perawat di ruang rawat inap dan 

ruang maternitas dengan jumlah perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit 

Siloam Lippo Cikarang berjumlah 51 perawat mengatakan bahwa 100% 

perawat menerapkan pemberian  teknik relaksasi pada pasien yang mengalami 

nyeri pasca operasi. Teknik  relaksasi yang sering digunakan adalah teknik  

nafas dalam dan teknik distraksi.  Oleh sebab itu, penulis   ingin  

mengidentifikasi efektivitas  teknik relaksasi terhadap intensitas nyeri pada 

pasien  pasca  operasi dengan menggunakan berbagai kajian literatur. 

1.3 Pernyataan Tujuan 

  Kajian literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas teknik 

relaksasi  terhadap intensitas nyeri pada pasien  pasca  operasi mayor. 

1.4 Pertanyaan Penelitian  

  Berdasarkan perumusan masalah, maka pertanyaan penelitian ini adalah 

“Bagaimana efektivitas teknik relaksasi pada pasien  pasca  operasi mayor ?” 
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1.5 Manfaat dari Penelitian Literature Review 

1.5.1 Bagi Rumah Sakit 

 Hasil kajian literatur dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

Rumah Sakit dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan rasa belas 

kasih terhadap pasien dengan pasca operasi mayor sehingga mutu 

pelayanan Rumah Sakit  dapat tercapai. 

1.5.2 Bagi Pendidikan 

 Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat menambah informasi 

tentang pengaruh teknik relaksasi terhadap intensitas nyeri pasien 

dengan pasca operasi mayor. 

1.5.3 Bagi peneliti selanjutnya 

   Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat menjadi sumber untuk 

melakukan penelitian empiris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




