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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Unit Gawat Darurat (UGD) merupakan bagian dari rumah sakit yang 

memiliki tujuan utama yaitu untuk menerima, melakukan penentuan kondisi 

pasien sesuai triage, menstabilisasi, dan memberikan pelayanan kesehatan 

akut untuk pasien, termasuk pasien yang membutuhkan resusitasi dan pasien 

dengan tingkat kegawatan tertentu (Australian College for Emergency 

Medicine, 2014). Dalam penanggulangan pasien gawat darurat, pengetahuan 

serta pengalaman dari tenaga kesehatan memegang hal yang penting dalam 

menentukan keberhasilan pertolongan dan keselamatan pasien. Banyak 

kejadian penderita gawat darurat yang meninggal dunia atau mengalami 

kecacatan akibat kesalahan dalam pemberian pertolongan awal. Hal ini 

biasanya terjadi pada pasien-pasien kegawatdaruratan yang salah dalam sikap 

penanganan atau tidak tepat prosedur penanganan pasien hingga 

menghilangkan nyawa pasien (Winarsih, 2008). 

 Menurut The International Association for the Study of Pain (2010), 

nyeri didefinisikan sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang tidak 

menyenangkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan atau potensial 

akan menyebabkan kerusakan jaringan. Nyeri merupakan salah satu hal yang 

paling sering dirasakan oleh pasien yang sedang sakit tidak terkecuali diruang 

gawat darurat. Oleh karena itu, penting sekali mengetahui tingkat nyeri pasien 

dan penanganannya pada pasien yang masuk diruang gawat darurat 
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(Anderson, 2007). Pengkajian nyeri merupakan hal yang penting dilakukan 

pada pasien di UGD karena pengkajian nyeri merupakan dasar dalam 

pemberian jenis analgesik serta memutuskan teknik manajemen nyeri yang 

paling tepat (Baharuddin et al, 2010). 

Menurut Tanabe et al (1999) dalam Goh HK (2007), nyeri merupakan 

salah satu alasan utama pasien untuk datang mencari pertolongan pertama di 

UGD. Pengetahuan perawat tentang penilaian nyeri dan intervensi yang tepat 

sangat penting untuk melakukan manajemen nyeri yang efektif dan 

berkualitas dalam perawatan pasien (Potter & Perry, 2006). Dalam pengkajian 

nyeri, perawat perlu menanyakan riwayat penyakit dahulu tentang nyeri yang 

meliputi masalah medis yang berhubungan, masalah yang mempengaruhi 

penggunaan terapi nyeri, dan riwayat ketergantungan obat. Melalui 

pengkajian nyeri yang dilakukan oleh perawat maka pasien dengan skala 

nyeri 1 - 3 perlu diberikan intervensi non farmakologis, skala nyeri 4 - 7 

diberikan terapi analgetik non opioid, dan skala nyeri 8 - 10 diberikan terapi 

opioid (Yudiyanta dkk, 2015). 

Survei yang dilakukan National NHS patient survey programme, 

Accidentand Emergency Survey tahun 2014 di Inggris menyebutkan bahwa 

dari 22.855 responden yang mengalami nyeri, 42% mengatakan tidak 

meminta obat pereda nyeri, 32% meminta obat perada nyeri, dan sekitar 26% 

mendapat obat pereda nyeri tanpa meminta. Dari 20.988 responden, sebanyak 

68% menyatakan bahwa tenaga kesehatan telah maksimal dalam mengatasi 

nyeri pasien, 24% mengatakan hanya beberapa tenaga kesehatan yang telah 
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maksimal dalam mengatasi nyeri pasien, dan sisanya 13% mengatakan tenaga 

kesehatan belum maksimal dalam mengatasi nyeri pasien. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wanoto (2016) pada 29 perawat yang 

bekerja di Ruang Bedah RSUD Ambarawa, didapatkan bahwa pengetahuan 

parawat tentang manajemen nyeri pada pasien post operasi pada kategori baik 

sebanyak enam responden (20,7%), cukup sebanyak 18 responden (62,1%), 

dan kurang sebanyak lima responden (17,2%). Tindakan responden dalam 

manajemen nyeri post operasi sebagian besar dalam kondisi baik yaitu 

sebanyak 17 responden (56,8%). 

UGD Siloam Hospitals Kebon Jeruk memiliki tenaga medis yang terdiri 

atas tujuh orang dokter dan 19 orang perawat, dan dalam satu shift terdapat 

dua orang dokter dan empat - enam orang perawat. Jumlah pasien di UGD 

Siloam Hospitals Kebon Jeruk tanggal 1 Juli - 7 Juli 2017 yaitu 239 pasien, 

dan sebanyak 107 pasien (44,8%) datang dengan memiliki keluhan nyeri dan 

132 pasien (55,2%) datang dengan keluhan lain tanpa disertai nyeri seperti 

demam, sesak nafas, dan keluhan lainnya. 

Hasil studi pendahuluan di UGD Siloam Hospitals Kebon Jeruk melalui 

wawancara peneliti terhadap perawat penanggung jawab UGD mengakui 

bahwa manajemen nyeri yang di lakukan di ruang UGD masih belum berjalan 

efektif. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku mulai 4 April 2016 

di Siloam Hospitals Kebon Jeruk mengenai manajemen nyeri seperti 

mengobservasi respon pasien dan efektivitas pengobatan setelah pemberian 

analgetik injeksi pada 15-30 menit, penilaian skala sedasi setiap tiga jam pada 
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pasien nyeri yang mendapatkan terapi opioid masih belum dilakukan oleh 

perawat UGD Siloam Hospitals Kebon Jeruk. 

Hasil studi pendahuluan melalui observasi yang peneliti lakukan 

terhadap enam perwat yang sedang berdinas didapatkan fenomena bahwa tiga 

perawat melakukan manajemen nyeri melalui kolaborasi dengan dokter dalam 

pemberian obat analgetik terhadap nyeri yang dialami pasien, setelah 

pemberian obat analgetik, perawat melanjutkan untuk mendokumentasikan 

tindakan pemberian obat, dan hanya satu perawat melakukan edukasi 

mengenai pemberian terapi dalam manajemen nyeri baik terapi farmakologi 

dalam pemberian obat analgetik maupun terapi non farmakologi, dan dua 

perawat lainnya tidak menangani pasien nyeri sekalipun. Oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk mengangkat fenomena ini untuk diteliti mengenai 

gambaran tingkat pengetahuan perawat mengenai manajemen nyeri di UGD 

Siloam Hospitals Kebon Jeruk. 

1.2 Pernyataan Masalah 

 Pengetahuan serta tindakan perawat dalam manajemen nyeri akan 

berpengaruh pada kualitas dan keefektifan penanganan nyeri. Dalam 

manajemen nyeri, perawat UGD Siloam Hospitals Kebon Jeruk hanya 

melakukan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat analgetik, dan 

ditemukan bahwa hanya beberapa perawat yang melakukan edukasi mengenai 

pemberian terapi dalam manajemen nyeri baik terapi farmakologi dalam 

pemberian obat analgetik maupun terapi non farmakologi. Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku mulai 4 April 2016 di Siloam 
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Hospitals Kebon Jeruk mengenai manajemen nyeri seperti mengobservasi 

respon pasien dan efektivitas pengobatan setelah pemberian analgetik injeksi 

pada 15-30 menit, penilaian skala sedasi setiap 3 jam pada pasien nyeri yang 

mendapatkan terapi opioid masih belum dilakukan oleh perawat UGD Siloam 

Hospitals Kebon Jeruk. 

1.3 Pernyataan Tujuan  

1.3.1 Tujuan umum 

Menganalisis gambaran tingkat pengetahuan perawat mengenai 

manajemen nyeri di UGD Siloam Hospitals Kebon Jeruk. 

1.3.2 Tujuan khusus 

Menggambarkan karakteristik perawat dalam melakukan 

manajemen nyeri di UGD Siloam Hospitals Kebon Jeruk 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan perawat dalam melakukan 

manajemen nyeri di Unit Gawat Darurat Siloam Hospitals Kebon Jeruk ? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan perawat 

dalam bekerja dan menjadi motivasi bagi perawat dalam melakukan 

asuhan keperawatan terutama dalam manajemen nyeri. 

1.5.2 Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk: 
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1) Bagi peneliti 

Untuk meningkatkan keterampilan dalam penelitian 

pelayanan keperawatan gawat darurat dan pengetahuan akan 

perkembangan ilmu keperawatan khususnya keperawatan gawat 

darurat di rumah sakit. 

2) Bagi Fakultas Keperawatan 

Sebagai pembelajaran bagi mahasiswa di fakultas 

keperawatan, serta motivasi untuk mahasiswa di fakultas 

keperawatan dalam melakukan asuhan keperawatan terutama 

dalam manajemen nyeri di unit gawat darurat. 

3) Bagi Siloam Hospitals Kebon Jeruk 

Sebagai salah satu ukuran terjaminnya pelayanan yang 

berfokus pada keselamatan pasien dan upaya dalam 

meningkatkan mutu pelayanan khususnya pada pelaksanaan 

manajemen nyeri yang dilakukan perawat, sehingga pasien akan 

mendapatkan pelayanan dengan tepat dan efektif 

 

 

 

 

 

 

 




