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Abstrak 

Laparatomy merupakan salah satu prosedur pembedahan dengan melakukan 

penyayatan pada lapisan dinding abdomen. Laparatomi dilakukan pada kasus digestif 

dan kandungan, seperti apendiksitis dan hernia inguinalis. Pasien dengan post 

laparatomy dapat dirawat di Intensive Care Unit (ICU) karena ada pemantauan yang 

serius. Pada pasien yang mengalami pembedahan post laparatomy akan mengalami 

sensasi nyeri, nyeri merupakan pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan 

dengan kerusakan jaringan, berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung 

kurang dari 3 bulan. Hal yang dilakukan ketika terjadi nyeri adalah melakukan 

manajemen nyeri, salah satunya dengan relaksasi genggam jari. Relaksasi genggam 

jari merupakan cara yang mudah untuk mengelola emosi dan mengembangkan 

kecerdasan emosional. Relaksasi genggam jari merupakan teknik relaksasi dengan 

jari tangan serta aliran energi didalam tubuh. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk 

mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien Post Laparatomy dalam 

pemenuhan kebutuhan keamanan dan keselamatan. Penelitian ini menggunakan 

metode Trigger Case. Hasil dari studi kasus menunjukkan bahwa terdapat penurunan 

skala nyeri dari nyeri sedang (skala 6) menjadi nyeri ringan (skala 2). Kesimpulan 

relaksasi genggam jari direkomendasikan untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien 

post laparatomy dalam pemenuhan kebutuhan keamanan dan keselamatan.  

Kata kunci : nyeri, post laparatomy, relaksasi genggam jari. 
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Abstract 

Laparatomyis a surgical procedure that involves making an incision in the lining of 

the abdominal wall. Laparatomy is performed in digestive and uterine cases, such as 

appendicitis and inguinal hernia. Patients with post laparatomy can be admitted to the 

Intensive Care Unit (ICU) because there is serious monitoring. Patients who undergo 

post-laparotomy surgery will experience a sensation of pain, pain is a sensory or 

emotional experience related to tissue damage, mild to severe intensity that lasts less 

than 3 months. What is done when there is pain is pain management, one of which is 

by relaxing the finger grips. Finger grasp relaxation is an easy way to manage 

emotions and develop emotional intelligence. Finger grasp relaxation is a relaxation 

technique with the fingers and the flow of energy in the body. The purpose of this 

case study is to determine the description of nursing care in Post Laparatomy patients 

in meeting security and safety needs. This study uses the Trigger Case method. The 

results of the case studies show that there is a decrease in the pain scale from 

moderate pain (scale 6) to mild pain (scale 2). Conclusion finger grip relaxation is 

recommended to reduce pain in post-laparotomy patients in meeting safety and 

security needs.  

Key words: pain, post laparatomy, finger grip relaxation. 
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PENDAHULUAN 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

World Health Organization (WHO) jumlah 

pasien dengan tindakan operasi mengalami 

peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 

2003 sampai 2010 kasus laparatomi 

mengalami peningkatan sebanyak 37,5% di 

seluruh dunia dari 16.000 sampai 60.000 

(WHO dalam Rahmat 2018). Tahun 2011 

terdapat 140 juta pasien post laparatomi 

diseluruh rumah sakit dunia, sedangkan 

tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 

148 juta jiwa. Tindakan operasi menempati 

urutan ke-11 dari 50 pertama penanganan 

pola penyakit di rumah sakit seluruh 

indonesia yang diperkirakan 32% 

diantaranya merupakan bedah laparatomi 

(Kemenkes RI, 2013 dalam Tita 2017). 

Pembedahan laparatomi adalah 

pembedahan perut sampai membuka selaput 

perut (Jitowiyono, 2010). Laparatomi 

merupakan salah satu prosedur pembedahan 

dengan melakukan penyayatan pada lapisan 

dinding abdomen yang mengalami masalah. 

Laparatomi dilakukan pada kasus-kasus 

digestif dan kandungan, seperti apendiksitis, 

perforasi, hernia inguinalis, kanker lambung, 

kanker colon dan rectum, obstruksi usus, 

inflamasi usus kronis, kolelitiasis dan 

peritonitis (Sjamsu Hidayat & Jong, 2005 

dalam Rahmat 2018). Pasien dengan post 

laparatomy dapat dirawat di Intensive Care 

Unit (ICU) karena harus ada pemantauan 

yang serius. Pasien post laparatomy 

biasanya mengalami masalah lebih lanjut 

seperti sepsis, obstruksi usus, syok 

hipovolemik dan sindrom uremikum 

(Pratiwi, 2017).  

Semua tindakan pembedahan pasti 

mengakibatkan rasa nyeri (Rahmat,2018). 

Nyeri yang paling sering terjadi yaitu nyeri 

insisi atau pembedahan. Nyeri terjadi akibat 

luka, penarikan, manipulasi jaringan serta 

organ. Nyeri juga dapat terjadi akibat 

stimulasi ujung serabut saraf oleh zat kimia 

yang dikeluarkan saat pembedahan atau 

iskemia jaringan karena tergangunya suplai 

darah. Nyeri hebat dirasakan pada 

pembedahan intra-thoraks, intra-abdomen, 

dan pembedahan ortopedik mayor. Sekitar 

75% pasien pasca pembedahan kurang 

memahami bagaimana cara mengatasi nyeri 

yang dirasakan (Purwandari, 2014). 

Manajemen nyeri merupakan salah 

satu cara yang digunakan dibidang 

kesehatan untuk mengatasi nyeri yang 

dialami pasien. Penatalaksaan nyeri yang 

tidak adekuat akan mempengaruhi kondisi 

psikologi, emosi, dan kualitas hidup pasien. 

Penatalaksaan nyeri dapat dilakukan dengan 

teknik farmakologi dan non farmakologi. 

Teknik farmakologi merupakan tindakan 

kolaborasi keperawatan menggunakan obat 

biasanya dengan obat-obatan golongan 

opioid hingga NSAID. Namun sekitar 50% 

pasien masih mengeluh nyeri walaupun 

sudah diberi obat analgesik, sehingga perlu 

diberikan tindakan non farmakologi antara 

lain dengan relaksasi genggam jari (Sulung 

& Rani, 2017). 

Relaksasi genggam jari merupakan 

cara yang mudah untuk mengelola emosi 

dan mengembangkan kecerdasan emosional. 

Relaksasi genggam jari merupakan teknik 

relaksasi dengan jari tangan serta aliran 

energi didalam tubuh (Pinandita, 2011). 

Teknik relaksasi genggam jari membantu 
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tubuh, pikiran dan jiwa untuk mencapai 

relaksasi (Liana, 2008 dalam Puji dan 

Eka,2017). Menggenggam jari sambil 

mengatur nafas pelan-pelan (relaksasi) dapat 

menurunkan atau mengurangi ketegangan 

fisik dan emosi, karena genggaman jari akan 

menghangatkan titik-titik keluar dan 

masuknya energi pada meredian (energi 

channel) yang terletak pada jari tangan kita. 

Titik-titik refleksi pada tangan akan 

memberikan rangsangan secara refleks 

(spontan) pada saat genggaman. Di 

sepanjang jari-jari tangan kita terdapat 

saluran atau meridian energi yang terhubung 

dengan berbagai organ dan emosi. Titik-titik 

refleksi pada tangan memberikan 

rangsangan secara refleks (spontan) pada 

saat genggaman. Rangsangan tersebut akan 

mengalirkan semacam gelombang kejut atau 

listrik menuju otak. Gelombang tersebut 

diterima otak dan diproses dengan cepat 

diteruskan menuju saraf pada organ tubuh 

yang mengalami gangguan, sehingga 

sumbatan dijalur energi menjadi lancar 

(Puwahang, 2011). Berdasarkan latar 

belakang diatas maka penulis membuat 

rumusan masalah sebagai berikut 

“Bagaimana memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien post laparatomy 

dalam pemenuhan kebutuhan keamanan dan 

keselamatan”.  

METODE  

 Studi kasus dalam penelitian ini 

adalah studi kasus untuk mengeksplorasikan 

masalah asuhan keperawatan pada pasien 

post laparatomy dalam pemenuhan 

kebutuhan keamanan dan keselamatan 

dengan cara wawancara, observasi, 

pemeriksaan fisik, dan dokumentasi. Subjek 

yang digunakan adalah satu orang pasien 

post laparatomy yang dirawat di ICU 24 jam 

pertama setelah operasi yang mengalami 

nyeri ringan hingga sedang. Fokus studi 

dalam kasus ini adalah pemenuhan 

kebutuhan keamanan dan keselamatan: nyeri 

pada pasien post laparatomy dengan 

pemberian tindakan relaksasi genggam jari. 

Tempat pengambilan studi kasus ini 

dilakukan di RS Dr. Moewardi Surakarta di 

ruang ICU Melati tanggal 26-28 Februari 

2020. Instrumen yang digunakan untuk 

menilai skala nyeri yaitu dengan numeric 

rating scale (NRS). 

HASIL 

 Studi kasus ini dipilih 1 orang pasien 

yaitu Ny. S sebagai subjek studi kasus. 

Subjek studi kasus sesuai dengan kriteria 

yang ditetapkan yaitu pasien post laparatomi 

hari pertama, usia 15-50 tahun, kondisi 

sadar, yang dirawat di ICU. Subjek studi 

berjenis kelamin perempuan,  usia 48 tahun, 

kesadaran composmentis GCS 15  

(E4V5M6). 

 Hasil pengkajian yang dilakukan 

pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 

didapatkan data nyeri akut dengan pasien 

mengeluh nyeri pada area perut. Saat 

dilakukan pengkajian nyeri PQRST 

didapatkan keterangan nyeri karena luka 

post laparatomi, nyeri seperti terbakar, nyeri 

dibagian abdomen region 2 dan 5, skala 

nyeri 6, nyeri yang dirasakan hilang timbul, 

pasien tampak meringis kesakitan. Dari 

pemeriksaan fisik didapatkan hasil 

kesadaran composmentis dengan skor GCS 

15 (E4V5M6), tekanan darah: 160/90 mmHg, 

nadi: 110x/menit, respirasi: 24x/menit, suhu: 

37,8
o
C, SPO2: 97%. Pada saat dilakukan 
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pemeriksaan fisik abdomen diperoleh data 

terdapat luka jahitan operasi dari epigastric 

region sampai umbilicus region ± 12cm, dan 

terdapat nyeri tekan diseluruh perut. 

 Berdasarkan masalah yang 

didapatkan pada subjek yang diperoleh dari 

pengkajian baik pemeriksaan fisik, obser 

vasi, maupun studi dokumentasi, diagnosis 

keperawatan yang muncul yaitu nyeri akut 

berhubungan dengan agen pencedera fisik 

dibuktikan dengan kondisi pembedahan. 

 Intervensi yang dapat disusun 

berdasarkan masalah keperawatan nyeri akut 

menggunakan SLKI (Standar Luaran 

Keperawatan Indonesia) dan SIKI (Standar  

Intervensi Keperawatan Indonesia) dengan 

tujuan setelah dilakukan intervensi 

keperawatan selama 3x24 jam, maka tingkat 

nyeri menurun dengan kriteria hasil: keluhan 

nyeri menurun dari nyeri sedang (skala 4-6) 

menjadi nyeri ringan (1-2), meringis 

menurun, gelisah menurun, frekuensi nadi 

membaik, tekanan darah membaik. Kriteria 

hasil kedua yaitu kontrol nyeri. Setelah 

dilakukan intervensi keperawatan selama 

3x24 jam, maka kontrol nyeri meningkat 

dengan kriteria hasil: melaporkan nyeri 

terkontrol meningkat, kemampuan 

menggunakan teknik non farmakologis 

meningkat, penggunaan analgesik menurun. 

Berdasarkan tujuan dan kriteria hasil 

tersebut intervensi keperawatan dilakukan 

urut sesuai OTEK (Observasi, Terapeutik, 

Edukasi, Kolaborasi) dengan manajemen 

nyeri (L.08238) yaitu observasi: identifikasi 

lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, 

kualitas, intensitas nyeri, skala nyeri, 

terapeutik: berikan teknik non farmakologis 

relaksasi genggam jari untuk mengurangi 

nyeri, edukasi: jelaskan strategi meredakan 

nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara 

mandiri, ajarkan teknik non farmakologis 

relaksasi genggam  jari untuk mengurangi 

rasa nyeri, kolaborasi: kolaborasi pemberian 

analgetik. 

Hasil evaluasi yang dilakukan 

selama 3 hari diketahui bahwa sesudah 

dilakukan intervensi keperawatan dengan 

relaksasi genggam jari selama 15 menit, 

hasil skala nyeri dari hari pertama sampai 

hari ketiga mengalami penurunan skala 

nyeri pada pasien dari skala 6 (nyeri sedang) 

menjadi skala 2 (nyeri ringan). Pada hari 

pertama dan kedua terjadi 1 penurunan skala 

nyeri dan di hari ketiga turun 2 skala nyeri.  

4.1 Diagram evaluasi skala nyeri sebelum 

dan sesudah dilakukan intervensi 

keperawatan relaksasi genggam jari 

selama 3 hari  

 

PEMBAHASAN 

 Tahap pengkajian pada Ny. S 

didapatkan data yaitu pasien mengeluh 

nyeri, saat dilakukan pengkajian nyeri 

PQRST: P= nyeri karena adanya luka post 

laparatomi, Q= nyeri seperti terbakar, R= 

nyeri dibagian abdomen region 2 dan 5, S= 

skala nyeri 6, T= nyeri yang dirasakan 

hilang timbul, pasien tampak meringis 
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kesakitan dan menahan nyeri, tampak luka 

jahitan post operasi laparatomi ±12cm di 

epigastric region sampai umbilical region, 

tekanan darah: 160/90 mmHg, nadi: 

110x/menit. 

 Hal ini menunjukkan antara studi 

kasus dan teori ada kesenjangan. Menurut 

Jitowiyono (2012) laparatomi merupakan 

pembedahan perut sampai membuka selaput 

perut. Post laparatomi adalah keadaan 

setelah operasi pembedahan perut (Padila, 

2012). Semua tindakan pembedahan pasti 

mengakibatkan rasa nyeri (Rahmat, 2018). 

 Masalah keperawatan pada Ny. S 

yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen 

pencedera fisik dibuktikan dengan kondisi 

pembedahan. Berdasarkan Standar Diagnosa 

Keperawatan Indonesia (SDKI) didapatkan 

tanda dan gejala mayor subjekif pasien 

mengatakan nyeri, saat dilakukan 

pengkajian nyeri PQRST: P= nyeri karena 

luka post laparatomi, Q= nyeri seperti 

terbakar, R= nyeri dibagian abdomen region 

2 dan 5, S= skala nyeri 6, T= nyeri yang 

dirasakan hilang timbul. Tanda dan gejala 

mayorobjektif  yaitu pasien tampak meringis 

menahan nyeri, nadi: 110x/menit. Tanda dan 

gejala minor objektif yaitu tekanan darah: 

160/90 mmHg, sehingga diagnosis tersebut 

sama dengan yang dialami pasien. Hal ini 

dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Puji dan Eka (2017) bahwa keadaan 

pasien pasca bedah keluhan yang 

dikemukakan adalah nyeri, demam, 

takikardi, dan memburuknya keadaan 

umum. 

 Intervensi keperawatan yang 

dilakukan sesuai dengan masalah 

keperawatan nyeri akut yaitu memberikan 

tindakan non farmakologis relaksasi 

genggam jari untuk mengurangi nyeri 

selama 3 hari dengan durasi 15 menit. 

Dalam penelitian yang dilakukan teknuk 

relaksasi genggam jari merupakan cara yang 

mudah untuk mengelola emosi dan 

mengembangkan kecerdasan emosional. 

Relaksasi genggam jari merupakan teknik 

relaksasi dengan jari tangan serta aliran 

energi didalam tubuh. Manfaat dari relaksasi 

genggam jari yaitu  memberikan rasa damai, 

fokus dan nyaman, memperbaiki aspek 

emosi,  menurunkan kecemasan dan depresi, 

menurunkan nyeri  (Puji dan Eka, 2017). 

 Implementasi yang dilakukan penulis 

yaitu memberikan tindakan non farmakologi 

s relaksasi genggam jari selama 15 menit. 

Sebelum melakukan relaksasi genggam jari, 

penulis mengidentifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, 

intensitas, dan skala nyeri. Teknik relaksasi 

genggam jari membantu tubuh, pikiran dan 

jiwa untuk mencapai relaksasi (Liana, 2008 

dalam Puji dan Eka, 2017). Dalam keadaan 

relaksasi secara alamiah akan memicu 

pengeluaran hormon endorfin, hormon ini 

merupakan analgesik alami dari tubuh 

sehingga nyeri akan berkurang (Prasetyo, 

2010). Dalam penelitian disepanjang jari-jari 

tangan kita terdapat saluaran atau meridian 

energi yang terhubung dengan 

berbagaiorgan dan emosi (Puwahang, 2011). 

Menurut pinandita (2012) titik-titik refleksi 

pada tangan memberikan rangsangan secara  

reflek (spontan) pada saat genggaman. 

Rangsangan tersebut akan mengalirkan 

semacam gelombang kejut atau listrik 

menuju otak. Gelombang tersebut 

diterimaotak dan diproses dengan cepat 

diteruskan menuju saraf pada organ tubuh 
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yang mengalami gangguan, sehingga 

sumbatan dijalur energu menjadi lancar. 

 Hal ini dibuktikan dengan 

perlakukan relaksasi genggam jari akan 

menghasilkan impuls yang dikirim melalui 

serabut saraf aferen nosiseptornon 

nesiseptor. Serabut saraf  non nesiseptor 

mengakibatkan “pintu gerbang” tertutup 

sehingga stimulus nyeri terhambat dan 

berkurang. Teori two gate control 

menyatakan bahwa terdapaaat satu pintu 

“pintu gerbang” lagi di thalamus yang 

mengatur implus nyeri dari nervus 

trigeminus akan dihambat dan 

mengakibatkan tertutupnya “pintu 

gerbanga” di thalamus mengakibatkan 

stimulasi yang menuju  korteks serebri 

terhambat sehingga intensitas nyeri 

berkurang untuk kedua kalinya (Pinandita, 

2012). Apabila relaksasi tersebut dilakukan 

secara rutin maka hasil yang diharapkan 

akan lebih baik dengan turunnya nyeri yang 

terjadi. 

 Evaluasi  keperawatan yang 

dilakukan menggunakan metode SOAP 

(Subyektif, Obyektif, Analysis, Planning). 

Berdasarkan hasil studi kasus yang 

dilakukan pada Ny. S diketahui bahwa 

setelah dilakukan intervensi keperawatan 

dengan relaksasi genggam jari selama3 hari 

terjadi penurunan skala nyeri pada pasien 

post laparatomi dari skala 6 (nyeri sedang) 

menjadi skala 2 (nyeri ringan). Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakuakan oleh 

Sugiyanto (2020) bahwa terdapat pengaruh  

genggam jari terhadap penurunan intensitas 

nyeri pada pasien pasca operasi. 

 Menurut penelitian yang dilakukan 

Sulung dan Rani (2017) bahwa terjadi 

penurunan intensitas nyeri sebelum dan 

sesudah teknik relaksasi genggam jari dari 

skala 6 (nyeri sedang) menjadi skala 3 (nyeri 

ringan). Hal ini terjadi karena teknik 

relaksasi genggam jari  memberikan suatu 

tindakan untuk membebaskan mental dan 

fisik dari ketegangan dan stress, sehingga 

dapat meningkatkan toleransi terhadap 

nyeri. Penelitian ini diperkuat oleh Karokaro 

(2014) yang meneliti tentang pengaruh 

relaksasi genggam jari pada pasien post 

operasi laparatomi di RSUD Deli Semarang 

Lubuk Pakam, didapatkan bahwa adanya 

pengaruh teknik relaksasi genggam jari 

terhadap penurunan intensitas nyeri pada 

pasien post lapartomi di  RSUD Deli 

Semarang Lubuk Pakam dari skala 6 (nyeri 

sedang) menjadi skala 3 (nyeri ringan). 

KESIMPULAN 

 Pengelolaan asuhan keperawatan 

pada pasien post lapartomy dalam 

pemenuhan kebutuhan keamanan dan 

keselamatan dengan masalah keperawatan 

nyeri akut berhubungan dengan agen 

pencedera fisik dibuktikan dengan kondisi 

pembedahan yang diberikan tindakan 

relaksasi genggam jari selama 3 hari dengan 

durasi 15 menit diperoleh hasil terdapat 

penurunan intensitas skala nyeri, dari skala 6 

(nyeri sedang) menjadi skala 2 (nyeri 

ringan). 

SARAN 

 Pemberian relaksasi genggam jari 

selama 3 hari dengan durasi 15 menit efektif 

dilakukan untuk mengurangi skala nyeri 

pada pasien post laparatomy yang 

mengalami nyeri akut. 
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