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ABSTRAK 

 

Anemia adalah suatu konsisi dimana hemoglobin kurang dari normal. Anemia 

merefleksikan jumlah eritrosit yang kurang dari normal di dalam darah. Akibatnya 

oksigen yang di hantarkan ke jaringan tubuh juga kurang. Anemia bukan termasuk 

penyakit khusus, namun anemia merupakan tanda gejala adanya gangguan yang 

mendasari. Selama ini anemia merupakan kondisi hematologi yang paling sering 

terjadi. Salah satu penatalaksanaan pada pasien anemia yang mengalami nyeri dengan 

cara pemberian teknik kompres hangat. Teknik kompres hangat dapat menurunkan 

nyeri yang dirasa. Tujuan dilakukan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran 

asuhan keperawatan pada pasien post op di sertai anemia dalam pemenuhan kebutuhan 

rasa aman nyaman: nyeri. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan 

metode pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini adalah satu orang pasien 

post operasi disertai anemia dengan diagnosa keperawatan nyeri akut  berhubungan 

dengan agen pencedera fisik. Hasil studi kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan 

asuhan keperawatan pada pasien post operasi disertai anemia  dalam pemenuhan 

kebutuhan rasa aman dan nyaman  dengan masalah nyeri akut yang dilakukan tindakan 

keperawatan dengan memberikan teknik kompres hangat selama 3 hari berturut-turut 

didapatkan hasil terjadi penurunan intensitas nyeri dari skala 5 menjadi skala 2. 

Rekomendasi tindakan komres hangat efektif menurunya nyeri pada pasien post 

operasi disertai anemia.  

Kata kunci :post operasi, anemia, nyeri akut , kompres hangat.  
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Abstract 

Anemia is a condition where the hemoglobin is less than standard. Anemia reflects the 

number of erythrocytes that are less than normal in the blood. As a result, less oxygen is 

conveyed to the body tissues. Anemia is not a specific disease but is a symptom of an 

underlying disorder. So far, anemia is the most common hematological condition. One of the 

treatments for anemia patients who experience pain is the warm compress technique. Warm 

compresses could reduce pain. The purpose of this case study was to determine the 

description of nursing care in post-operative patients accompanied by anemia in fulfilling the 

need for comfort and comfort: pain. This type of research was descriptive with a case study 

approach. The subject was a post-operative patient accompanied by anemia with a nursing 

diagnosis of acute pain associated with physical injury agents. The result of nursing care 

management in post-operative patients accompanied by anemia in fulfilling the need safe and 

comfortable with acute pain problems that were performed by warm compresses for three 

consecutive days obtained a reduction in pain intensity from a scale of 5 to 2. 

Recommendation: warm compresses are effective in reducing pain in post-operative patients 

with anemia. 
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PENDAHULUAN  
Anemia didefinisikan sebagai 

konsentrasi hemoglobin (Hb) yang 

rendah dalam darah. National 

Institute of Health(NIH) Amerika 

2011 menyatakan bahwa anemia 

terjadi ketika tubuh tidak memiliki 

jumlah sel darah merah yang 

cukup (Atika P, 2018)  
Pravalensi anemia menurut World 

health organisasion (2015) 

menyatakan bahwa 30%  

 

 

 

 

 

penduduk dunia menderita anemia,terutama 

pada Negara berkembang. Menurut data 

Kemenkes RI (2018), prevalensi anemia di 

Indonesia yaitu  sebesar 84% pada umur 15-

24 tahun sebesar dan sebesar 33%,  umur 25-

34 tahun, umur 35-44 tahun mencapai 33,6% 

dan umur 45-54 tahun sebanyak 24%. 

Riskesdas (2013) menyatakan, prevalensi 

anemia di Indonesia yaitu 18,4% laki-laki 

dan 23,9% perempuan. Berdasarkan Data 

survey kesehatan nasional tahun 2015, 

prevelensi penyakit tidak menular di 

indonesia antara lain, anemia46,3%, 

hipertensi 42,9%, penyakit sendi 39,6%, 

penyakit jantung dan pembuluh darah 

10,7%. (Khorni,2015). Menurut hasil kinerja 

perseptember 2018 di RSDM sepuluh 

penyakit terbesar dirawat inap teratas adalah 

anemia dengan jumlah 228 kasus.  
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Gejala yang menonjol dari anemia 

mencakup : Dyspnea, nyeri dada, 

nyeri otot atau kram, nyeri kepala, 

takikardia, Kelemahan, keletihan, 

Pucat pada kulit dan membrane 

mukosa, Mual dan muntah, Lemas 

,Tekanan darah abnormal 

(Sholeh,2012) 
Penatalaksanaan pada pasien  
Post operasi disertai Anemia 

dengan nyeri akut dilakukan 

baik secara farmakologis dan 

non farmakologis. Salah satu 

penatalaksanaan non 

farmakologis pada pasien 

post operasi disertai anemia 

dengan pemberian relaksasi 

kompres hangat (Hidayat, 

2018). 

Menurut Ullya (2010) 

kompres hangat adalah 

suatu metode pengunaan suhu 

hangat setempat untuk 

menimbulkan efek fisiologis. 

Kompres hangat dilakukan 

dengan mengunaan buli-buli 

panas atau kantong air panas 

secara konduksi dimana terjadi 

pemindahan panas dari buli-buli 

ketubuh. Suhu yang digunakan 

berkisar 50- 60°C.    
Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Hidayat (2018), 

menyatakan bahwa pemberian 

kompres hangat  terhadap 

intensitas nyeri pada pasien 

dengan post operasi disertai 

dengan anemia  terjadi penurunan 

intensitas nyeri dari yang sebelum 

diajarkan kompres hangat pada 

responden mengalami penurunan 

nyeri dari skala nyeri 5 menjadi 2.
 

 

 

 



METODE PENELITIAN  
Jenis penelitian ini adalah  

diskriptif dengan menggunakan metode 

pendekatan studi kasus. Studi kasus 

merupakan rancangan penelitian yang 

mencangkup pengkajian satu unit 

penelitian secara intensif (Nursalam, 

2013). Studi kasus ini dilakukan untuk  
mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pada pasien post operasi 

disertai anemia dalam pemenuhan rasa 

aman nyaman.   
Subjek dalam studi kasus ini 

adalah satu orang pasien post operasi 

dengan anemia dalam pemenuhan 

kebutuhan rasa aman nyaman . Tempat 

penelitian di ruang melati 3 RSUD Dr. 

Moewardi pada tanggal 24 Februari 

2019 sampai 29 Februari 2020. 

    HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil pengkajian didapatkan 

data pasien mengatakan mengeluh 

nyeri pada kaki kiri. Selama dilakukan 

pengkajian pada tanggal 26 Februari 

2020, subyek mengatakan  nyeri pada 

kaki kiri nya post operasi, nyeri 

tertusuk-tusuk, nyeri hilang timbul dari 

skala 5. Saat  
pengkajian objektif pasien terlihat 

lemas dan meringis menahan sakit. 

Terdapat luka balut pada kaki kiri. 

Dengan hemoglobin 8,1 g/dl. 
 

  
  Menurut sholeh, 2012 Gejala yang 

menonjol dari anemia mencakup  

Dyspnea, nyeri dada, nyeri otot atau 

kram, nyeri kepala, takikardia, 

Kelemahan, keletihan, Pucat pada 

kulit dan membrane mukosa, Mual 

dan muntah, Lemas ,Tekanan darah 

abnormal.dari data gejala diatas  terjadi 

kesamaan  gejala yang timbul pada 

kasus yang ada. Subjek mengelukan 

nyeri pada kaki kiri akibat post 

amputasi. 

 

Hasil pengkajian riwayat penyakit 

sekarang didapatkan data jika pasien 

mengalami kecelakaan  yang 

mengakibatkan         kerusakan pada 

pembuluh darahnya, yang 

mengakibatkan dirinya harus 

diamputasi. 

 

Terapi yang digunakan  pa



 

seksual.Kesesuaian dengan tanda dan 

gejala yang muncul dengan pernyataan 

Nurarif & Kusuma (2013) bahwa 

pasien diabetes mellitus mengalami 

kadar glukosa darah sewaktu yang 

tidak normal dikarenakan adanya 

gangguan pad sekresi insulin.  
Berdasarkan tanda dan gejala 

yang disebutkan diatas, terdapat 

persamaan antara teori dengan kasus 

yaitu subyek mengalami kadar gula 

darah sewaktu 218 mm/dL, disertai 

dengan keadaan umum lemah dan 

mengeluh badan lemas dan luka 

tungkai kaki sebelah kanan yang tak 

kunjung sembuh. Subyek sendiri sudah 

menderita penyakit DM tipe II kurang 

lebih 25 tahun terakhir.  
Hasil pengkajian riwayat 

penyakit dahulu Pasien mengatakan 

memiliki riwayat penyakit diabetes 

mellitus ± 25 tahun yang lalu, pasien 

juga mengatakan ± 1 tahun yang lalu 

pernah masuk rumah sakit untuk 

menjalani operasi mata karena 

glukoma pada mata sebelah kiri. Hasil 

pengkajian riwayat kesehatan keluarga 

didapatkan pasien mengatakan bahwa 

ayah dan kedua adiknya juga memiliki 

riwayat penyakit diabetes mellitus.  
Terapi medis yang diberikan 

pada tanggal 20 Februari 2019 hingga 

22 Februari 2019 yaitu ampicilin 1,5gr 

/6jam, furosemid 20mg/12 jam,  
novorapid 3x18ui, clindamisin 
300mg/8jam, lantus 1x10ui.  

Diagnosa keperawatan yang  
ditegakkan pada pemenuhan kebutuhan 

nutrisi pada pasien dengan diabetes 

mellitus. Berdasarkan dengan teori 

NANDA (2015-2017) terdapat faktor 

yang berhubungan pada  
diagnosa keperawatan resiko 

 

ketidakstabilan kadar glukosa darah 

berhubungan dengan diabetes mellitus.  
Intervensi keperawatan studi 

kasus ini yang berfokus pada diagnosa 

kedua resiko ketidakstabilan kadar 

glukosa darah berhubungan dengan 

diabetes mellitus (00179) dengan 

tujuan setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 jam masalah 

ketidakstabilan kadar gula darah dapat 

teratasi dengan kriteria hasil : GDS 

dalam batas normal, klien dapat 

mempertahankan kadar gula darah agar 

stabil, menambah pemahaman pasien 

tentang manajemen DM yang tepat. 

 

Berdasakan tujuan dan kriteria 

hasil tersebut intervensi keperawatan 

yang dilakukan berdasarkan Nursing 

Intervebtions Classification (NIC) yaitu 

pertama monitor kadar glukosa dalam 

darah sesuai indikasi, kedua  
monitor tanda dan gejala hiperglikemia, 

ketiga ajarkan teknik non farmakologis 

(teknik relaksasi slow deep breathing), 

Keempat berikan insulin sesuai 

indikasi.  
Hasil evaluasi yang telah 

dilakukan selama 3 hari. Hari pertama 

sebelum dilakukan tindakan slow deep 

breathing didapatkan data pengukuran 

GDS : 218 mg/dL dan menurun 

menjadi 197 mg/dL. Hari kedua 

didapatkan hasil pengukuran GDS dari 

195 mg/dL menurun menjadi 178 

mg/dL. Hari ketiga didapatkan hasil  
pengukuran GDS dari sebelum  
dilakukan tindakan slow deep breathing 

172 mg/dL menurun menjadi 152 

mg/dL sesudah dilakukan tindakan 

slow deep breathing, dapat dilihat 

seperti pada tabel 4.1 



 

Tabel 4.1 Evaluasi tingkat nyeri 

pada Tn.E  
 

Hari Hasil pengukuran tingkat  

                 Nyeri  

 Pre Post 

ke-1 5 4 

ke-2 4 3 

ke-3 3 2 
 

Berdasarkan data tabel diatas 

dapat disimpulkan adanya intensitas 

nyeri dari hari pertama sampai dengan 

hari ketiga. Hasil studi kasus yang 

dilakukan di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta diketahui bahwa  
sesudah dilakukan intervensi 

keperawatan dengan memberikan 

terapi kompres hangat ±10-15 menit 

selama 3 hari berturut-turut. Intervensi 

ini dilakukan mulai hari pertama 

sampai dengan hari ketiga maka 

didapatkan hasil pengukuran tingkat 

nyeri pada pasien mengalami 

penurunan dari skala 5 menjadi skala 2. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pengelolaan asuhan keperawatan pada 

pasien post operasi disertai anemia 

dalam pemenuhan kebutuhan rasa 

aman nyaman dengan masalah 

keperawatan nyeri akut tindakan yang 

dilakukan adalah pemberian teknik 

kompres hangat dengan durasi 1 kali 

dalam sehari dalam waktu ±10-15 

menit selama 3 hari didapatkan hasil 

terjadi penurunan intensitas nyeri dari 

skal 5 menjadi 2. Rekomendasi 

tindakan terapi kompres hangat efektif 

dilakukan pada pasien post operasi 

dengan anemia  dengan masalah nyeri 

akut.  
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