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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan manfaat penelitian dari literature 

review. 

1.1   Latar Belakang 

  Pada dasarnya manusia menginginkan keadaan tubuhnya terus dalam 

keadaan sehat, World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa sehat 

merupakan kondisi keseimbangan yang sempurna dalam fisik, mental, dan sosial 

baik terbebas dari penyakit dan kelemahan (dikutip dalam Asmadi, 2008, hal. 28). 

Menurut Bauman menyatakan bahwa kondisi sakit memiliki tiga kriteria, yaitu 

adanya gejala, persepsi sakit yang dirasakan, dan penurunan aktivitas sehari-hari 

(dikutip dalam Asmadi, 2008, hal. 28).  

Penyakit dapat menjadi penyebab utama kematian didunia, menurut WHO 

(2017) menyatakan bahwa penyakit kronis seperti penyakit jantung, stroke, 

kanker, penyakit pernafasan kronis, dan diabetes mewakili 60% penyebab 

kematian. Sebagian besar pasien meninggal di Intensive Care Unit (ICU) dengan 

penigkatan angka mortalitas mencapai 25,6% dari seluruh kasus di ICU 

(Hardisman, 2008). 

Intensive Care Unit (ICU) sebagai suatu bagian dalam rumah sakit, yang 

memiliki staf yang khusus dengan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk 

observasi, perawatan, dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit, post 

operasi, cedera, dan penyakit yang berpotensi mengancam jiwa (William, 2014). 
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Setiap tahunnya di Amerika lebih dari 5,7 juta pasien dirawat di ICU (Society of 

Critical Care Medicine, 2017). 

Sementara itu, pasien yang dirawat di ICU adalah pasien dengan kondisi 

yang komplek dan kritis dengan berbagai macam prosedur keperawatan yang 

diberikan oleh perawat (Sheen, 2009). Prosedur yang diberikan menyebabkan 

pasien merasakan nyeri, rasa tidak nyaman, dan cemas (Sheen, 2009). Penanganan 

pasien dengan kondisi yang komplek dan kritis dengan berbagai macam prosedur 

keperawatan mengalami peningkatan yang signifikan (Wells, Phillip, Schachter, 

& McCarthy, 2010). 

Perawatan pasien di ICU tidak hanya terfokus pada pengobatan medis 

kedokteran atau konvensional, namun sudah berkembang pada pengobatan 

alternatif komplementer atau Complementary and Alternative Medicine (CAM) 

(Wells et al., 2010). Adapun CAM didefinisikan sebagai sebuah kelompok 

berbagai sistem dan praktik kesehatan, perawatan kesehatan, dan produk 

pengobatan yang tidak termasuk pengobatan konvensional yang dilakukan oleh 

dokter, dokter osteopati, fisioterapi, dan perawat (National Center of 

Complementary and Alternative Medicine [NCCAM], 2012). 

Penggunaan CAM pada layanan kesehatan di emapat rumah sakit di 

Australia ditemukan 90,4% pasien (Shorofi, & Arbon, 2010). Sedangkan di 

Amerika setiap tahunnya orang mencoba produk kesehatan komplementari dan 

alternatif yang berbeda (United States. Dept. of Health & Human Services. Office 

on Women's Health, 2008). Sementara itu, di Indonesia terdapat 12 Rumah Sakit 

Pendidikan yang melaksanakan pelayanan pengobatan komplementer dan 

https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22United+States.+Dept.+of+Health+and+Human+Services.+Office+on+Women%27s+Health%22
https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22United+States.+Dept.+of+Health+and+Human+Services.+Office+on+Women%27s+Health%22
https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22United+States.+Dept.+of+Health+and+Human+Services.+Office+on+Women%27s+Health%22
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alternatif (Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI, 2010). 

Menurut Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan (2010), CAM bertujuan 

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi promotif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatif yang didapat dengan kualitas, keamanan dan efektifitas 

yang tinggi. Sementara itu, di ruang ICU dengan kondisi pasien yang kompleks 

akan mendapatkan kelegaan karena penggunaan CAM (Cooke et al., 2012). Oleh 

karena itu, CAM sesuai dengan kepercayaan budaya pasien, berpotensi 

memperbaiki kesejahteraan fisik dan psikologis pasien, mempromosikan tidur dan 

istirahat, dan mengurangi kecemasan, rasa sakit, dan ketidaknyamanan pasien 

(Cooke et al., 2012). 

1.2    Rumusan Masalah  

Pasien yang dirawat di ruang ICU mengalami penyakit yang kompleks, 

kritis, dan kronis dengan berbagai macam tindakan medis dan keperawatan yang 

dilakukan sehingga pasien merasakan rasa sakit, ketidaknyamanan, dan 

kecemasan. Penanganan yang diperlukan tidak hanya terpaku pada pengobatan 

medis dan konventional, namun sudah mulai berkembang kearah pengobatan 

komplementari dan alternatif (CAM). Pengobatan komplementari dan alternatif 

dapat memperbaiki kesejahteraan pasien dengan mencakup fisik, psikologis, dan 

spiritual sehingga CAM dalam perawatan perlu dipertimbangkan untuk 

pendekatan holistik terhadap keperawatan di ruang ICU. Oleh karena itu, penulis 

membuat kajian literatur mengenai manfaat penggunaan Complementary and 

Alternative Medicine (CAM) pada pasien di ruang ICU. 
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1.3   Tujuan Penelitian 

Kajian literatur ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan Complementer 

and Alternative Medicine (CAM) pada pasien yang dirawat di ruang intensive 

care unit. 

1.4   Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pernyataan masalah maka pertanyaan penelitian ini adalah 

bagaimana penggunaan Complementer and Alternative Medicine (CAM) pada 

pasien di ruang intensive care unit? 

1.5   Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis dari kajian literatur ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan ilmu pengetahuan tentang penggunaan Complementer and Alternative 

Medicine (CAM) pada pasien di ruang intensive care unit. 

Manfaat praktikal dari kajian literatur ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan: 

1.5.1 Bagi Divisi Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 

para perawat sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan 

keperawatan yang holistik dengan melakukan pengobatan menggunakan 

komplementari dan alternatif terapi terhadap pasien yang dirawat di ruang 

ICU sehingga pasien dapat merasa nyaman dan intensitas rasa sakit dapat 

berkurang. 

1.5.2 Bagi Mahasiswa Keperawatan 

Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 
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dalam topik penggunaan Complementer and Alternative Medicine (CAM) 

pada pasien yang dapat digunakan pada praktik keperawatan. 

1.5.3 Peneliti Selanjutnya 

Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat menjadi sumber untuk  

melakukan penelitian selanjutnya mengenai topik Complementer and 

Alternative Medicine (CAM) dalam membandingkan efektifitas terapi musik 

dan aromaterapi pada pasien di ruang ICU. 




