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ABSTRAK  

Batu empedu (cholelithiasis) merupakan penyakit batu empedu yang ditemukan dikandung 

empedu ataupun disaluran empedu, atau terdapat pada kedua-duanya. Keluhan yang menonjol 

pada penderita pasca pembedahan cholelithiasis yaitu mengeluh nyeri secara efektif. Salah satu 

tindakan mandiri keperawatan dalam mengatasi nyeri pada pasien post operasi cholelithiasis 

yaitu deep breathing exercise (DBE)/relaksasi napas dalam. DBE atau relaksasi napas dalam 

merupakan teknik mengurangi nyeri dengan merileksasikan tubuh seseorang yang dapat 

meningkatkan konsentrasi dan membuat pasien merasa tenang untuk mengatur ritme pernapasan 

menjadi teratur serta penurunan perhatian atau persepsi terhadap nyeri dengan memfokuskan 

perhatian pasien pada stimulasi lain atau menjauhkan pikiran terhadap nyeri. Tujuan studi kasus 

ini untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien post operasi cholelithiasis 

dalam pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman nyeri. Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini adalah satu 

orang pasien post operasi cholelithiasis dengan diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan 

dengan agen pencidera fisik. Hasil studi kasus ini menunjukkan, bahwa pengelolaan asuhan 

keperawatan pada pasien post operasi cholelithiasis dalam pemenuhan kebutuhan rasa aman dan 

nyaman nyeri dengan masalah nyeri akut, yang dilakukan tindakan keperawatan teknik deep 

breathing exercise (DBE)/relaksasi napas dalam selama ± 10 menit dalam 3 hari berturut-turut 

didapatkan hasil penurunan skala nyeri dari skala 4 menjadi skala 1. Hal ini menunjukan bahwa 

pemberian  tindakan terapi deep breathing exercise (DBE)/relaksasi napas dalam efektif untuk 

menurunkan nyeri pada pasien post operasi cholelithiasis dalam pemenuhan kebutuhan rasa 

aman dan nyaman nyeri.  
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PENDAHULUAN  

Batu empedu (cholelithiasis) 

merupakan penyakit batu empedu yang 

ditemukan dikandung empedu ataupun 

disaluran empedu, atau terdapat pada 

kedua-duanya (Nender, 2019). Batu 

empedu (cholelithiasis) merupakan 

penyebab penyakit saluran empedu yang 

didalamnya terdapat pembentukan kalkuli 

(batu empedu) di kandung empedu 

(Williams & Wilkins, 2011). Batu empedu 

(cholelithiasis) merupakan penyakit yang 

sudah menjadi masalah kesehatan di 

negara barat, prevalensi batu empedu 

(cholelithiasis)  berbeda-beda disetiap 

negara. Prevalensi batu empedu 

(cholelithiasis) di Amerika Serikat, pada 

tahun 2017 yaitu sekitar 20 juta orang 

10%-20% populasi orang dewasa memiliki 

cholelitiasis. Penderita batu empedu 

(cholelithiasis) setiap tahun mencapai 1%-

3% dan akan timbul keluhan. Setiap 

tahunnya diperkirakan 500.000 pasien batu 

empedu (cholelithiasis) akan timbul 

keluhan dan komplikasi sehingga 

memerlukan kolesistektomi (Heuman, 

2017). Beberapa survei pemeriksaan 

ultrasonografi di Eropa berkisar 5%-15%. 

Penderita di Asia, pada tahun 2013 yaitu 

berkisar 3%-10%. Berdasarkan data 

terakhir, dinegara Jepang sekitar 3,2%, 

China 10,7%, India Utara 7,1%, dan 

Taiwan 5,0% menderita cholelitiasis 

(Chang et al, 2013).   

Pasien yang mengalami 

cholelithiasis akan mengalami gejala yang 

persisten, kolik bilier dan kolesistisi, salah 

satu cara penatalaksanaan pasien batu 

empedu (cholelithiasis) yaitu dengan 

kolesistektomi laparaskopik ataupun 

laparatomi dengan dilakukan melalui insisi 

atau tusukan kecil yang dibuat menembus 

dinding abdomen di umbilikus untuk 

mengangkat kantung empedu keluar 

(Brunner & Suddart, 2013). Nyeri 

merupakan masalah yang sering muncul 

setelah pembedahan yang akan 

menyebabkan stress selama masa 

penyembuhan akibat dari nutrisi yang 

tidak adekuat, gangguan pada sirkulasi 

dan perubahan metabolisme yang dapat 

memperlambat penyembuhan luka (Perry 

and Potter, 2016). Keluhan yang menonjol 

pada penderita pasca pembedahan yaitu 

mengeluh nyeri secara efektif 

(Andarmoyo, 2013). 

Penatalaksanaan pasien post 

operasi cholelithiasis dilakukan secara 

farmakologi maupun non farmakologi. 

Salah satu bentuk pelaksanaan nyeri secara 

non farmakologi adalah tehnik distraksi. 

Mekanisme distraksi terjadi penurunan 

perhatian atau persepsi terhadap nyeri 

dengan memfokuskan perhatian pasien 

pada stimulasi lain atau menjauhkan 

pikiran terhadap nyeri. Salah satu bentuk 



distraksi untuk mengatasi nyeri adalah 

distraksi napas dalam atau deep breathing 

exercise (DBE). Jenis distraksi ini 

biasanya dilakukan dengan posisi rileks 

serta menghirup udara lewat hidung 

menahan 2-3 detik kemudian dihembuskan 

lewat mulut. Relaksasi napas dalam ini 

dapat memberikan efek positif mengurangi 

ketegangan otot, rasa jenuh, kecemasan 

sehingga mencegah menghebatnya 

stimulus nyeri (Mubarak dkk, 2015). Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Hamarno, 

dkk (2017) mengenai pengaruh pemberian 

DBE untuk menurunkan nyeri pada pasien 

pasca pembedahan menunjukkan bahwa, 

pemberian teknik deep breathing exercise 

(DBE)/napas dalam dapat menurunkan 

nyeri pada pasien post operasi. Tujuan 

umum untuk melaksanakan asuhan 

keperawatan pasien post operasi 

cholelithiasis dalam pemenuhan kebutuhan 

rasa aman dan nyaman nyeri. 

 

METODE  

Studi kasus merupakan rancangan 

penelitian yang mencangkup pengkajian 

satu unit penelitian secara intensif 

misalnya satu klien, keluarga, kelompok, 

komunitas, atau institusi (Nursalam, 2016). 

Studi kasus ini adalah untuk 

mengeksplorasi masalah asuhan 

keperawatan pada pasien post operasi batu 

empedu (cholelithiasis) dalam pemenuhan 

kebutuhan rasa aman dan nyaman nyeri. 

Subyek yang digunakan dalam study kasus 

ini adalah satu pasien post operasi batu 

empedu (cholelithiasis) yang mengalami 

gangguan pada pemenuhan kebutuhan rasa 

aman dan nyaman nyeri. Fokus studi kasus 

ini adalah teknik pemberian terapi deep 

breathing exercise (DBE) / napas dalam 

selama ±10 menit dengan dilakukan dua 

kali sehari selama tiga hari berturut-turut. 

Studi kasus ini dilaksanakan pada tanggal 

24 Februari 2019 sampai dengan 29 

Februari 2020 diruang Flamboyan 9 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

Pengumpulan data pada studi kasus ini 

menggunakan tiga metode yaitu, 

wawancara, observasi, dan studi 

dokumentasi. 

   

HASIL 

Pengkajian yang didapatkan dari 

studi kasus ini yaitu pasien post operasi 

dengan keluhan utama mengalami nyeri 

dibagian perut sebelah kanan atas kuadran 

1 karena luka operasi, P: pasien 

mengatakan nyeri saat bergerak, Q: nyeri 

terasa senut-senut, R: perut bagian kanan 

atas kuadran I, S: skala nyeri sedang 

dengan skala 4, T: nyeri terasa hilang 

timbul dengan durasi ±5 menit. Hasil 

pemeriksaan tekanan darah: 110/90 

mmHg, nadi: 85 x/menit, respiration rate: 

21 x/menit, suhu: 36,2 
o
C 



Diagnosa keperawatan yang 

muncul didapatkan 4 diagnosa pada kasus 

yaitu: ansietas berhubungan dengan 

kurang terpapar informasi ditandai 

dengan tampak gelisah dengan kode 

(D.0080), gangguan integritas kulit / 

jaringan berhubungan dengan faktor 

mekanis ditandai dengan kerusakan 

jaringan dan / lapisan kulit dengan kode 

(D.0129), nyeri akut berhubungan dengan 

agen pencidera fisik ditandai dengan 

tampak gelisah dengan kode (D.0077), 

gangguan mobilitas fisik berhubungan 

dengan keengganan melakukan 

pergerakan ditandai dengan enggan 

melakukan pergerakan dan gerakan 

terbatas dengan kode (D.0054).  

Intervensi keperawatan pada 

keempat diagnosa keperawatan yang 

diambil adalah nyeri akut berhubungan 

dengan agen pencidera fisik ditandai 

dengan tampak gelisah dengan kode 

(D.0077), bantu pasien dalam identifikasi 

lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, 

kualitas, intensitas nyeri, skala nyeri, 

Identifikasi factor memperberat dan 

memperingan nyeri, jelaskan strategi 

meredakan nyeri, berikan teknik non 

farmakologi untuk mengurangi nyeri 

(teknik DBE / relaksasi napas dalam) yang 

dilakukan selama ±10 menit 2 kali sehari, 

dan kolaborasi pemberian analgetik (Inj. 

Ketorolac 30 mg/8 jam. 

 Implementasi keperawatan 

dilakukan sesuai dengan aktifitas-aktiftas 

yang berada pada intervensi keperawatan 

yang disusun. mulai dari mengidentifikasi 

karakteristik nyeri, memonitor tanda-

tanda vital, memberikan teknik 

nonfarmakologi teknik relaksasi napas 

dalam, serta mengkolaborasi pemberian 

analgetik. 

 Evaluasi keperawatan yang 

dilakukan pada pasien Ny. R menunjukan 

masalah keperawatan nyeri akut sudah 

teratasi, hal ini disebabkan karena kondisi 

pada pasien sudah membaik dan data 

yang didapat menunjukan adanya 

penurunan skala nyeri. 

  

Tabel 4.2 observasi pengukuran penurunan 

skala nyeri sebelum dan sesudah dilakukan 

intervensi keperawatan dengan 

DBE/relaksasi napas dalam. 

 

Hari dan 

Tanggal 

Kamis, 

27-02-

2020 

Jumat, 

28-02-

2020 

Sabtu, 

29-02-

2020 

Observasi 1 2 3 4 5 6 

Sebelum 

terapi 

4 4 4 4 3 2 

Setelah 

terapi 

4 4 3 3 2 1 

 



PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengkajian 

keluhan utama pasien adalah pasien 

merasa pasien mengeluhkan nyeri dibagian 

luka bekas operasi, provocate saat 

bergerak, quality terasa senut-senut, region 

perut bagian kanan atas kuadran 1, scala 4 

nyeri sedang, time nyeri hilang timbul 

dengan durasi ±5 menit, data objektif 

pasien tampak meringis kesakitan, tampak 

bersikap protektif, dengan hasil tanda-

tanda vital TD: 110/90 mmHg, N: 92 

x/menit, RR: 22 x/menit, S: 36,2°C, hasil 

pemeriksaan fisik abdomen dengan 

inspeksi (melihat) terdapat luka post 

operasi dibagian kanan atas kuadran I, 

tertutup kasa, panjang luka ±8 cm, lebar 

luka ±1 cm, terpasang drain, cairan yang 

keluar pada drain ±50 cc, auskultasi 

(mendengar) terdapat bising usus 8 

x/menit, palpasi (menekan) yaitu terdapat 

nyeri tekan dengan skala 4, perkusi 

(mengetuk) yaitu tympani. Menurut 

Brunner & Suddarth (2013), tanda dan 

gejala pada pasien cholelhitiasis antara lain 

gangguan epigastrium, rasa nyeri dan kolik 

bilier, ikterus, perubahan warna kulit dan 

defisiensi vitamin. Respons komplikasi 

akut dengan peradangan adanya batu akan  

dilakukan intervensi medis pembedahan 

dengan kolesistektomi laparaskopi ataupun 

laparatomi dengan dilakukan melalui insisi 

atau tusukan kecil yang dibuat menembus 

dinding abdomen di umbilikus untuk 

mengangkat kantung empedu keluar, 

dengan tujuan pembedahan yaitu untuk 

meredakan gejala yang persisten, 

menghilangkan penyebab kolik bilier, dan 

untuk mengatasi kolesistisi akut. Keluhan 

yang menonjol pada penderita pasca 

pembedahan yaitu mengeluh nyeri secara 

efektif (Andarmoyo, 2013). 

Berdasarkan analisa data yang 

telah didapatkan dari proses pengkajian 

dapat ditegakan diagnosa keperawatan 

yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen 

pencedera fisik ditandai dengan tampak 

gelisah. Penulis mengambil nyeri akut 

dikarenakan nyeri yang dirasakan pasien 

berlangsung kurang dari enam bulan. 

Menurut (Wahyudi dkk, 2016) nyeri akut 

terjadi setelah adanya cedera akut, 

inflamasi penyakit atau intervensi bedah 

yang berlangsung kurang dari enam bulan. 

Data yang mendukung diagnosa 

keperawatan nyeri akut mengacu pada 

batasan karakteristik yaitu data subjektif 

pasien melaporkan nyeri dan skala nyeri, 

data objektif yaitu respon otonom seperti 

perubahan ekspresi wajah, perubahan 

pada tekanan darah, pernafasan, denyut 

nadi, perilaku ekpresif seperti pasien 

terlihat pucat, menghela nafas panjang 

dan gelisah menahan sakitnya, kesakitan 

atau merintih, gangguan tidur (Wikinson, 

2016). 



Menurut Tim Pokja SDKI DPP 

PPNI (2017), hasil dari data diatas 

merupakan data dalam diagnosa 

keperawatan nyeri akut berhubungan 

dengan agen pencedera fisik ditandai 

dengan tampak gelisah (Muttaqin & Sari, 

2011).  

Intervensi berfokus untuk 

mengurangi nyeri yang dirasakan pasien 

dengan tujuan dan kriteria hasil tingkat 

nyeri (L.08066): keluhan nyeri menurun, 

penurunan perasaan gelisah, penurunan 

sikap protektif, dan tanda-tanda vital 

membaik. Setelah menentukan tujuan dan 

kriteria hasil, kemudian menyusun 

intervensi keperawatan yang menggunakan 

OTEK (Observasi, Terapeuik, Edukasi dan 

Kolaborasi), berdasarkan Standar 

Intervensi Keperawatan Indonesia yaitu 

Manajemen nyeri (I.08238): identifikasi 

lokasi, karakteristik, dan skala nyeri yang 

bertujuan untuk mengetahui skala nyeri 

pasien sebelum diberikan terapi DBE, 

berikan tehnik non farmakologis untuk 

mengurangi nyeri yaitu terapi DBE untuk 

mengurangi intensitas nyeri pasien, 

ajarkan tehnik non farmakologis untuk 

mengurangi nyeri ini, bertujuan untuk 

meminimalkan pasien dalam pengguaan 

terapi non farmakologis, mengurangi nyeri 

dan menjelaskan manfaat dari pemberian 

terapi DBE, meningkatkan pengalaman 

subjektif bahwa ketenangan fisiologi bisa 

direalisasikan sehingga rileksasi akan 

menjadi kebiasaan berespon pada keadaan-

keadaan tertentu ketika otot tegang, serta 

menurunkan stres pada individu (Fitri dan 

Ambarwati, 2014).  kolaborasi dengan 

dokter dalam pemberian obat analgetik ini 

bertujuan untuk mengurangi intensitas 

nyeri pasien. 

Teknik DBE atau napas dalam 

dapat mengendalikan nyeri dengan 

meminimalkan aktifitas simpatik sistem 

saraf otonom klien, meningkatkan aktifitas 

komponen saraf parasimpatik vegetatif 

secara stimultan, mengurangi sensasi nyeri 

dan mengontrol intensitas reaksi rasa nyeri 

pada klien. Berdasarkan teori, aktivasi 

retikuler menghambat stimulus nyeri, jika 

seseorang menerima input sensori yang 

berlebihan dapat menyebabkan 

terhambatnya impuls nyeri ke otak (nyeri 

berkurang atau tidak dirasakan oleh klien). 

Stimulus yang menyenangkan dari luar 

juga dapat merangsang sekresi endorfin, 

sehingga stimulus nyeri yang dirasakan 

oleh klien menjadi berkurang. Peredaran 

nyeri secara umum berhubungan langsung 

dengan partisipasi aktif individu (Smeltzer 

& Bare, 2002 dalam Hamarno, 2017). 

Hasil evaluasi selama 3 hari 

diberikan terapi DBE. Hari pertama 

sebelum diberikan terapi DBE skala nyeri 

pasien 4 (nyeri sedang) dan setelah 

diberikan terapi DBE skala nyeri pasien 

tetap 4 (nyeri sedang). Hari kedua sebelum 



diberikan terapi DBE skala nyeri pasien 4 

(nyeri sedang) dan setelah diberikan terapi 

DBE skala nyeri pasien 3 (nyeri ringan). 

Hari ketiga mengalami penurunan skala 

nyeri pasien dari skala 3 (nyeri ringan) 

menjadi skala 1 (nyeri ringan). Hasil 

intervensi pemberian terapi DBE selama 

±10 menit 2 kali sehari didapatkan adanya 

penurunan skala nyeri dari skala 4 (nyeri 

sedang) menjadi skala nyeri 1 (nyeri 

ringan). 

 

KESIMPULAN  

Pengelolaan asuhan keperawatan 

pada pasien post operasi cholelithiasis 

dalam pemenuhan kebutuhan rasa aman 

dan nyaman nyeri dengan masalah 

keperawatan nyeri akut dilakukan tindakan 

keperawatan terapi deep breathing 

exercise (DBE) / napas dalam 2 kali sehari 

kurang lebih 10 menit selama 3 hari 

berturut-turut didapatkan hasil 

menunjukkan skala nyeri 4 menjadi skala 

1. Rekomendasi tindakan terapi deep 

breathing exercise (DBE) / napas dalam 

efektif untuk mengurangi skala nyeri pada 

pasien post operasi cholelithiasis.  

 

SARAN  

Bagi rumah sakit dapat 

memberikan pelayanan kesehatan dan 

mempertahankan kerjasama baik antar tim 

kesehatan maupun dengan pasien, 

sehingga dapat meningkatkan mutu 

pelayanan dan asuhan keperawatan yang 

diberikan dapat mendukung kesembuhan 

pasien khususnya pasien post operasi 

cholelithiasis. Bagi perawat agar mampu 

memberikan asuhan keperawatan secara 

komperehensif serta berfikir secara kritis 

pada pasien post operasi cholelithiasis 

dalam pemenuhan kebutuhan rasa aman 

dan nyaman nyeri. Bagi institusi 

pendidikan diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan tentang 

perkembangan ilmu keperawatan, terutama 

asuhan keperawatan pada pasien post 

operasi cholelthiasis dalam pemenuhan 

kebutuhan rasa aman dan nyaman nyeri. 
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