
Program Studi D3 Keperawatan 

Fakultas Ilmu Kesehatan  

Universitas Kusuma Husada 

2020 

 

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN POST OPERASI CHOLELITHIASIS 

DALAM PEMUNUHAN KEBUTUHAN RASA AMAN DAN NYAMAN (NYERI) 

 

Frisca Gea Fildina
1*, 

Fakhrudin Nasrul Sani, S.Kep.,Ns.,M.Kep
 2 

 

1
Mahasiswa/ Fakultas Ilmu Kesehatan/Prodi D3 Keperawatan/Universitas Kusuma 

Husada Surakarta  
2
Dosen/Fakultas Ilmu Kesehatan/ Prodi D3 Keperawatan/Universitas Kusuma 

Husada Surakarta 

 

Emai: friscagea56@gmail.com 

 

Abstrak 

 

ABSTRAK: Cholelithiasis merupakan salah satu masalah kesehatan yang terjadi tanpa adanya 

gejala atau asimptomatikNyeri post operasi pada cholelithiasis mungkin biasanya disebabkan 

karena adanya luka setelah tindakan pembedahan atau operasi, akan tetapi kemungkinan ada 

sebab lain yang harus dipertimbangkan. Penatalaksanaan nyeri nonfarmakologis dapat dilakukan 

dengan teknik relaksasi benson. Teknik relaksasi benson merupakan gabungan dari teknik 

relaksasi nafas dalam dan sistem keyakinan individu dengan mengungkapkan berupa nama-nama 

Tuhan atau kata-kata yang memiliki makna menenangkan bagi pasien itu sendiri. Tujuan studi 

kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien 

cholelithiasisdalam pemenuhan kebutuPhan oksigenasi. Jenis studi kasus ini adalah deskriptif 

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

orang pasien dengan Post operasi cholelithiasis diruang Flamboyan 9 RSUD Dr.Moewardi. Hasil 

studi menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien Post operasi 

cholelithiasis dalam pemenuhan kebutuhan aman nyaman dengan masalah keperawatan nyeri 

akut yang dilakukan tindakan keperawatan terapi ralaksasi benson selama 3 hari didapatkan hasil 

terjadi penurunan skala nyeru dari skala 5 ke skala 2. Rekomendasi tindakan terapi relaksasi 

bensondilakukan pada pasien Post operasi cholelithiasis. 

Kata Kunci : cholelithiasis, teknik relaksasi benson, nyeri 
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PENDAHULUAN 

Batu empedu adalah masalah 

kesehatan yang signifikan terjadi pada 

masyarakat yang dapat mempengaruhi 10-

15% populasi orang dewasa. Prevalensi batu 

empedu di Amerika Serikat untuk dewasa 

lebih tinggi di bandingkan di negara Asia.  

Batu empedu biasanya sering terjadi pada 

usia tua di bandingkan dengan usia muda 

dan jumlah penderitanya pun lebih banyak 

perempuan daripada laki-laki.Cholelithiais 

sudah banyak di temukan pada populasi 

umum yaitu 13,1% pria dan 33,7% wanita 

dari 11.840 orang yang telah di lakukan 

otopsi dan terdiagnosis Cholelithiasis (Ilone, 

dkk, 2019). Penyakit batu empedudi 

Amerika Serikat di jumpai ada 20% 

perempuan dan 8% laki-laki dengan usia di 

atas 40 tahun yang telah menderita 

cholelithiasis (Andreyne, 2016).  

Angka kejadian batu empedu di 

Eropa dan di Amerika Utara ada sekitar 

15%, di negara Inggris berdasarkan 

penelitian ultrasonografi bahwa ada 

sejumlah 6,9-8% populasi dewasa yang 

menderita batu empedu, hal ini berarti ada 

4,1 juta pasien yang menderita batu empedu 

(Suharjo, 2009). Angka kejadian penyakit 

cholelithiasis di Indonesia tidak jauh 

berbeda dengan angka kejadian yang ada di 

negara lain, hanya saja batu empedu baru 

mendapatkan perhatian klinis dan publikasi, 

penelitian batu empedu di karenakan 

sebagian besar pasien cholelithiasis tidak 

ada gejala atau asimptomatik (None, dkk, 

2019). Angka kejadian penyakit 

cholelithiasis di RSUD Dr. Moewardi di 

Ruang Flamboyan 9 dari tahun 2019 sampai 

tahun 2020 di dapatkan data sebanyak 20 

pasien. 

Cholelthiasis merupakan penyakit 

dengan keadaan dimana terdapat atau 

terbentuk batu empedu, bisa terdapat di 

dalam kandung empedu (cholecystolithiasis) 

bahkan bisa juga di dalam duktus 

choledochus (choledocholithiasis) (Patrick 

C, 2015). Penyakit batu empedu 

(cholelithiasis) mempunyai tanda dan gejala 

fisik, batu empedu sendiri biasanya tidak di 

tandai dengan gejala selama beberapa tahun, 

bisa juga ditandai dengan gejala seperti 

nyeri perut yang hebat, mendadak, terus 

menerus, hilang perlahan dan biasanya di 

perut bagian kanan atas berlangsung sekitar 

30 menit hingga 12 jam disertai denagn 

demam tinggi, mata dan kulit kekuningan, 

nyeri, mual dan muntah setelah makan, bisa 

dicetuskan pada makanan yanag berlemak 

(Anurogo, 2016). 

Nyeri post operasi pada 

cholelithiasis mungkin biasanya disebabkan 

karena adanya luka setelah tindakan 

pembedahan atau operasi, akan tetapi 

kemungkinan ada sebab lain yang harus 

dipertimbangkan. Sebaiknya pencegahan 

nyeri pada pasien sebelum dilakukan 

tindakan operasi harus sudah direncanakan 

terlebih dahulu agar pasien tidak terganggu 

oleh nyeri setelah dilakukannya tindakan 



operasi. Pencegahan nyeri tergantung pada 

penyebab, letak nyeri dan keadaan yang 

dialami pada pasien (Iin, 2012). 

Penatalaksanaan nyeri yang akan 

diberikan untuk pasien cholelithiasis harus 

mempertimbangkan keadaan dan gejala 

yang dialami oleh pasien, tatalaksana 

cholelithiasis (batu empedu) bisa dengan 

farmakologis dan nonfarmakologis. 

Penatalaksanaan nyeri nonfarmakologis 

dapat dilakukan dengan teknik relaksasi 

benson. Teknik relaksasi benson merupakan 

gabungan dari teknik relaksasi nafas dalam 

dan sistem keyakinan individu dengan 

mengungkapkan berupa nama-nama Tuhan 

atau kata-kata yang memiliki makna 

menenangkan bagi pasien itu sendiri. Teknik 

relaksasi benson ini dapat mengurangi nyeri 

dan mengurangi kecemasan, merilekskan 

ketegangan otot dan tulang yang 

berhubungan dengan fisiologis tubuh (Putu, 

2018). 

 

METODE 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode 

wawancara, observasi, pemeriksaan fisik 

serta studi dokumentasi. Penelitian ini 

menggunakan metode studi kasus. Studi 

kasus merupakan penelitian mengenai 

manusia (dapat suatu kelompok, organisasi 

maupun individu), peristiwa, latar secara 

mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mendapatkan gambaran yang mendalam 

tentang suatu kasus yang sedang di teliti 

(Sujarweni, 2014).  Subjek studi kasus ini 

adalah salah satu pasien yang mengalami 

post operasi cholelithiais dalam pemenuhan 

kebutuhan rasa aman nyaman nyeri. Pasien 

diberikan terapi teknik relaksasi benson 

selama ±10 menit dilakukan dua kali sehari 

selama 3 hari, mulai tanggal 25 Februari 

sampai 27 Februari 2020.   

 

HASIL  

Berdasarkan hasil pengkajian 

keluhan utama pasien adalah pasien merasa 

nyeri pada abdomen kuadran kanan atas 

hilang timbul kurang lebih selama 1 bulan. 

Alasan masuk yang didapatkan pada tanggal 

19 Februari 2020 pada saat di lalukan 

pemeriksaan USG Abdomen di dapatkan 

hasil USG gall bledder ukuran normal, 

tampak penebalan dinding, tampak batu 

ukuran 1,04 cm, sehingga dapat disimpulkan 

cholethiasis dengan cholecytitis kemudian 

pasien dibawa ke IGD RSUD Dr. Moewardi 

dan dipindahkan ke ruang rawat inap 

Flamboyan 9. 

Hasil evaluasi yang telah dilakukan 

selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 25 

Februari sampai 27 Februari 2020. Evaluasi 

dilakukan setiap hari setelah implementasi 

pemberian teknik relaksasi benson 

didapatkan data bahwa ada penurunan 

intensitas nyeri yang dirasakan pasien. Hari 

pertama saat pasien diberikan teknik 

relaksasi benson yang pertama skala nyeri 5 

, kemudian saat diberikan teknik relaksasi 

benson  yang kedua skala nyeri masih 5 

karena pasien masih mengeluh nyeri setelah 

di operasi. Hari kedua skala nyeri pasien 

mengalami penurunan dari skala 5 turun 



menjadi skala 4. Hari ketiga skala nyeri 

pasien dari skala 4 berkurang menjadi skala 

3, ini sejalan dengan penelitian (Arifianto, 

dkk, 2019) bahwa teknik relaksasi benson 

sangat berpengaruh untuk menurunkan nyeri 

post operasi.  

Berdasarkan dilihat dari hasil 

evaluasi tersebut setelah dilakukan tindakan 

keperawatan sebanyak 2 kali sehari selama 3 

hari berturut-turut didapat hasil bahwa 

pasien mengalami penurunan tingkat nyeri. 

Penurunan tingkat nyeri tersebut juga 

dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: pasien 

mendapat terapi analgetik, pasien mampu 

berkonsentrasi terhadap relaksasi yang 

diberikan, dan pasien mampu mengikuti 

setiap prosedur relaksasi yang diberikan 

sehingga hasil yang di dapat penulis sesuai 

dengan hasil penelitian yang penulis 

paparkan diatas. 

Terapi medis yang diberikan pada 

tanggal 25 Februari hingga 27 Februari 2020 

yaitu infuse RL 16 tpm, injeksi ranitidine 

50gr/ 12 jam, injeksi Metamizole 1gr/ 8 jam, 

injeksi ampicilin 1gr/ 8 jam.  

Diagnosa keperawatan yang 

ditegakkan pada pemenuhan kebutuhan rasa 

aman dan nyaman nyeri pada pasien post 

operasi cholelithiasis. Berdasarkan teori 

SDKI terdapat faktor utama yang 

berhubungan dengan diagnosa keperawatan 

yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen 

cidera fisik.  

Intervensi keperawatan pada studi 

kasus ini yang berfokus pada diagnosa 

utama yaitu nyeri akut berhubungan dengan 

agen pencedera fisik ditandai dengan 

kondisi klinis tampak gelisah dengan tujuan 

setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3 x 24 jam masalah nyeri akut dapat 

teratasi dengan kriteria hasil tingkat nyeri 

(L.08066) berdasarkan SLKI (edisi satu) 

yaitu keluhan nyeri menurun, penurunan 

perasaan gelisah, penurunan sikap protektif, 

dan tanda-tanda vital membaik.  

 

Tabel 4.2 Tabel Evaluasi Tingkat 

penurunan skala nyeri sebelum dan 

sesudah dilakukan intervensi 

keperawatan dengan Teknik relaksasi 

benson. 

Hari dan 

Tanggal 

Kamis, 

27-02-

2020 

Jumat, 

28-02-

2020 

Sabtu, 

29-02-

2020 

Observasi 1 2 3 4 5 6 

Sebelum 

terapi  

5 5 4 4 3 2 

Setelah 

terapi  

5 5 4 4 3 2 

 

 



PEMBAHASAN 

Hasil evaluasi yang telah dilakukan 

selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 25 

Februari sampai 27 Februari 2020. Evaluasi 

dilakukan setiap hari setelah implementasi 

pemberian teknik relaksasi benson 

didapatkan data bahwa ada penurunan 

intensitas nyeri yang dirasakan pasien. Hari 

pertama saat pasien diberikan teknik 

relaksasi benson yang pertama skala nyeri 5 

, kemudian saat diberikan teknik relaksasi 

benson  yang kedua skala nyeri masih 5 

karena pasien masih mengeluh nyeri setelah 

di operasi. Hari kedua skala nyeri pasien 

mengalami penurunan dari skala 5 turun 

menjadi skala 4. Hari ketiga skala nyeri 

pasien dari skala 4 berkurang menjadi skala 

3, ini sejalan dengan penelitian (Arifianto, 

dkk, 2019) bahwa teknik relaksasi benson 

sangat berpengaruh untuk menurunkan nyeri 

post operasi. 

Teknik non farmakologi untuk 

mengurangi nyeri dengan pemberian teknik 

relaksasi benson ± 10 menit yang dilakukan 

2 kali sehari dengan mengkolaborasi 

pemberian analgetik. Teknik relaksasi 

benson merupakan metode efektif untuk 

mengurangi rasa nyeri pada pasien yang 

mengalami nyeri, prosedur teknik relaksasi 

benson pasien menghirup napas dalam lewat 

hidung 2-3 detik kemudian menghembuskan 

melalui mulut, sehingga dapat 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 (Rasubala, dkk, 2017). 

Mekanisme teknik relaksasi benson 

terhadap nyeri post operasi adalah 

menghambat impuls noxius pada sistem 

kontrol gerbang (gate control theory). 

Kontrol gerbang impuls nyeri ini dapat 

diatur atau dihambat oleh mekanisme 

pertahanan di sepanjang sistem saraf pusat. 

Mekanisme pertahanan ditemukan pada sel-

sel substansi gelatinosa di dalam kornus 

dorsalis pada medula spinalis, talamus, dan 

sistem limbik. Impuls nyeri akan 

merangsang sel T di kornus dorsalis 

kemudian naik di medula spinalis dan ke 

otak ketika gerbang pertahanan terbuka. 

Nyeri dirasakan dan impuls nyeri tidak dapat 

dirasakan atau terhambat ketika gerbang 

pertahanan tertutup,sehingga dapat 

menurunkan nyeri. Relaksasi mengalihkan 

pikiran, talamus akan menengahi perhatian 

secara selektif ke kortek prefrontal untuk 

mengubah suara-suara terhadap rangsangan 

nyeri sehingga menghambat impuls nyeri. 

Otak sebagai penghambat impuls menutup 

pintu transmisi pada impuls noxius sehingga 



impuls nyeri tidak dapat dirasakan atau 

dihambat, dan alur serabut saraf desenden 

melepaskan opioid endogen seperti endofrin 

dan dimofrin sebagai penghambat nyeri 

alami yang berasal dari tubuh. 

Neuromodulator ini menutup mekanisme 

pertahanan dengan menghambat pelepasan 

substansi (Putu, 2018). 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil studi kasus dan 

pembahasan mengenai terapi relaksasi 

benson terhadap pasien post op Cholelithiais 

yang menjalani perawatan di RSUD 

Dr.Moewardi Surakarta, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa teknik relaksasi benson 

untuk menurunkan nyeri pada pasien post op 

Cholelithiais dengan masalah rasa aman 

nyaman (nyeri) skala numeric rating scale 5 

sebelum dilakukan terapi dan turun menjadi 

skala 2 setelah dilakukan terapi selama 3 

hari. 

 

SARAN 

Hasil studi kasus ini dapat digunakan 

untuk pengembangan ilmu keperawatan 

mengenai intervensi non farmakologi berupa 

relaksasi benson untuk menurunkan nyeri 

pada pasien post op Cholelithiais . 
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