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ABSTRAK 

 

Laparotomi adalah tindakan pembedahan perut sampai membuka selaput perut. 

Post laparotomi adalah Keadaan setelah dilakukan operasi pembedahan perut. 

Setelah dilakukan pembedahan akan menimbulkan efek nyeri pada pasien. Ketika 

seseorang mengalami nyeri maka akan menggangu aktivitas sehari-hari. Upaya 

yang dapat dipakai untuk menangani nyeri dengan dua cara yaitu farmakologis 

dengan obat analgesik serta non farmakologis dengan terapi relaksasi Benson. 

Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan 

pada pasien post laparotomi dalam pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman. 

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus. Waktu 

pengambilan kasus dilakukan pada tanggal 27-29 Februari 2020 di Ruang ICU 

Cempaka RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Subjek dalam studi kasus ini adalah 

satu orang pasien dengan post laparotomi peritonitis dengan keluhan utama nyeri 

akut di ruang ICU Cempaka. Hasil studi kasus menunjukan bahwa setelah 

dilakukan tindakan terapi relaksasi Benson 15-30 menit sekali sehari selama 3 

hari nyeri berkurang, pada hari pertama terdapat penurunan skala nyeri dari 7 

terkontrol menjadi 6, pada hari kedua dari skala 6 menjadi 4, serta hari ketiga dari 

skala 4 menjadi 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian tindakan 

relaksasi Benson efektif dilakukan pada pasien post laparotomi dengan keluhan 

utama nyeri akut. 
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PENDAHULUAN  

Laparatomi dilakukan dengan 

cara membuat sayatan besar pada 

area perut pasien yang didahului 

dengan pemberian anestesi. 

Laparatomi sudah ada sejak tahun 

1881, dahulu awalnya dilakukan 

laparatomi tanpa anestesi namun 

saat ini bertambahnya tahun 

semakin canggih serta kelengkapan 

untuk tindakan laparatomi semakin 

baik. Tindakan laparatomi setiap 

tahunnya mengalami peningkatan 

yang pesat. Menurut data World 

Health Organization (WHO) 

(2013) pada tahun 2011 tindakan 

operasi sebanyak 140 juta pasien di 

seluruh rumah sakit di dunia. 

Tindakan operasi di Indonesia 

tahun 2012 mencapai 1,2 juta jiwa 

(Sartika, 2013), sedangkan pada 

tahun 2012 tindakan operasi 

mencapai 1,2 juta dan 32 % 

diantaranya merupakan tindakan 

bedah laparatomi (Kemenkes RI, 

2013). 

Komplikasi pada pasien post 

laparatomi antara lain adalah 

gangguan perfusi jaringan 

disebabkan karena adanya 

tromboplebitis, buruknya integritas 

kulit akibat luka infeksi, buruknya 

integritas kulit akibat dehisensi luka 

atau eviserasi (Jitowiyono, 2012). 

Komplikasi pasca bedah yang lain 

adalah risiko cidera, terjadi aspirasi, 

syok, atelektasis pneumonia, mual 

dan muntah, ileus, perdarahan 

serebral, disritmia, edema paru, dan 

kematian (Hopkins, 2016). Pasien 

pasca operasi memerlukan bedrest 

total namun apabila tirah baring 

terlalu lama maka dapat 

meningkatkan risiko terjadinya 

kekakuan atau penegangan otot-

otot di seluruh tubuh, gangguan 

sirkulasi darah, gangguan 

pernapasan, dan gangguan 

peristaltik maupun berkemih 

bahkan terjadinya dekubitus atau 

luka tekan. Tindakan operasi yang 

semakin meningkat dapat 

mempengaruhi terjadinya risiko 

komplikasi pasca operasi seperti 

risiko infeksi luka operasi (ILO) 

dan infeksi nosokomial 

(Kartawijaya, 2017). 

Adanya komplikasi dan 

risiko-risiko post laparatomi 

tersebut maka pasien dengan post 

laparatomi ini biasanya dirawat di 

ruang intensive care unit untuk 

mendapat perawatan intensive serta 

monitoring secara berkelanjutan. 

Indikasi yang menyebabkan pasien 

post laparatomi dilakukan 

perawatan secara intensive dan 

observasi berkelanjutan di ruang 

ICU adalah terjadinya ileus 

obstruksi, internal bleeding, syok 

septik, perforasi gaster, peritonitis, 

hernia inkarserata serta gangguan 

caecum ileum (Barokah, 2012) 

(Ega, 2018).  

Berdasarkan evidance base 

penelitian ditemukan bahwa pasien 

dengan post laparatomi terdapat 

sebesar  60% menderita nyeri yang 



hebat, 25% nyeri sedang dan 15% 

nyeri ringan (Nugroho, 2011). 

Komplikasi nyeri yang tidak segera 

ditangani akan menimbulkan efek 

negatif pada fisiologis dan 

psikologis pasien. Dampak nyeri 

terhadap psikologis misalnya yaitu 

gangguan tidur, kecemasan serta 

mengganggu komunikasi dengan 

orang lain karena perhatiannya 

terfokus pada nyeri yang dirasakan. 

Dampak fisiologis yang lain akibat 

dari nyeri yaitu menghambat 

penyembuhan penyakit, 

memperpanjang waktu perawatan 

di rumah sakit, serta dapat 

meningkatkan biaya perawatan 

rumah sakit (Black & Hawk, 2014). 

Tindakan manajemen nyeri yang 

tepat serta efektif sangat diperlukan 

agar terciptanya kenyamanan serta 

kesembuhan penyakit pasien dapat 

segera tercapai tanpa timbul 

komplikasi penyakit yang lain pada 

pasien.  

Manajemen nyeri merupakan 

salah satu intervensi keperawatan. 

Manajemen nyeri terdiri atas dua 

cara yaitu dengan teknik 

farmakologis atau dengan 

kolaborasi dalam pemberian 

analgetik serta teknik 

nonfarmakologis. Teknik 

nonfarmakologis diberikan untuk 

mengurangi rasa nyeri misalnya, 

teknik  relaksasi (relaksasi otot, 

relaksasi pernafasan, relaksasi 

meditasi, dan meditasi perilaku), 

akupresur, terapi musik, terapi 

pijat, aromaterapi, terapi bermain, 

teknik imajinasi terbimbing, serta 

kompres hangat/dingin, (Tim Pokja 

SIKI DPP PPNI, 2018). Menurut 

Perry dan Potter (2011) cara-cara 

untuk mengurangi nyeri antara lain 

dengan cara relaksasi dan imajinasi 

terbimbing, distraksi, serta  

stimulasi kutaneus (Perry & Potter, 

2011). 

Relaksasi Benson merupakan 

relaksasi menggunakan teknik 

pernapasan dengan penambahan 

unsur keyakinan dalam bentuk 

kata-kata untuk menciptakan suatu 

lingkungan internal. Kelebihan dari 

latihan teknik relaksasi 

dibandingkan relaksasi lainnya 

adalah lebih mudah dilakukan dan 

tidak ada efek samping apapun 

(Solehati & Kosasih, 2015). 

Relaksasi Benson cocok dilakukan 

pada pasien ruang ICU karena 

dalam pelaksanaan relaksasi 

Benson sangat minim dalam 

menggerakkan tubuh serta 

pelaksannaan relaksasi Benson 

sangat sederhana tidak 

membutuhkan peralatan tambahan. 

Pelaksanaan relaksasi Benson 

terdapat penambahan unsur 

keyakinan sehingga akan sangat 

mempermudah pasien dalam 

mendalami atau melakukan 

relaksasi. 

 

METODE PENELITIAN 

 Rancangan studi kasus ini 

menggunakan lembar observasi 

sebelum tindakan dan sesudah 

tindakan. Sebelum dilakukan 



tindakan, subjek dilakukan 

pengukuran awal untuk menentukan 

nilai awal skala nyeri yang dirasakan 

oleh subjek penelitian. Kemudian 

dilakukan intervensi dengan 

memberikan terapi relaksasi Benson. 

Setelah dilakukan tindakan, subjek 

dilakukan pengukuran akhir untuk 

mengetahui pengaruh terapi relaksasi 

Benson terhadap tingkat nyeri oleh 

pasien post laparotomy: peritonitis 

dengan keluhan nyeri akut. 

Pengambilan data dilakukan selama 

3 hari, mulai tanggal 27 Februari – 

29 Februari 2020. Pengumpulan data 

dilakukan dengan 3 metode yaitu 

wawancara, observasi serta studi 

dokumentasi. 

 Terapi relaksasi Benson 

diberikan selama 3 hari setelah 2 jam 

pemberian analgetik, diberikan sekali 

sehari dengan durasi 15-30 menit. 

Sebelum dan sesudah pemberian 

teknik relaksasi Benson dilakukan 

pengukuran tingkat nyeri untuk 

mengetahui pengaruh tindakan 

terhadap tingkat nyeri pasien. 

 

HASIL 

Terapi relaksasi Benson 

merupakan terapi yang efektif untuk 

mengurangi tingkat nyeri pada pasien 

post laparotomi: peritonitis. Berikut 

hasil penelitian dari terapi relaksasi 

Benson   

Tabel 1. Gambaran Subjek Studi 

Kasus 

 

Hari/tgl 

Skala nyeri 

sebelum 

tindakan 

Sekala nyeri 

sesudah 

tindakan 

Kamis 27 7 terkontrol 6 

Februari 

2020 

 

Jumat 28            

Februari 

2020 

 

Sabtu 29 

Februari 

2020 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 

subyek yang diberikan implementasi 

tindakan relaksasi Benson 

mengalami penurunan skor nyeri. 

Pada hari pertama terdapat 

penurunan skor sebesar 1, pada hari 

kedua dan ketiga mengalami 

penurunan skor nyeri yang sama 

yaitu sebesar 2. 

 
PEMBAHASAN 

Relaksasi Benson merupakan 

relaksasi menggunakan teknik 

pernapasan dengan penambahan 

unsur keyakinan dalam bentuk kata-

kata untuk menciptakan suatu 

lingkungan internal. Kelebihan dari 

latihan teknik relaksasi dibandingkan 

relaksasi lainnya adalah lebih mudah 

dilakukan dan tidak ada efek 

samping apapun (Solehati & 

Kosasih, 2015). Relaksasi Benson 

efektif untuk mengurangi rasa nyeri 

pascabedah. Seperti yang dilakukan 

oleh Datak (2008) mengenai 

efektifitas relaksasi benson terhadap 

nyeri pascabedah pasien TUR prostat 

juga membuktikan bahwa relaksasi 

benson efektif mengatasi nyeri 

dibandingkan hanya menggunakan 

terapi analgetik saja dengan pvalue 

0,019 < α(0,05). 



Terapi Benson merupakan teknik 

relaksasi pernafasan dengan 

melibatkan keyakinan yang 

mengakibatkan penurunan terhadap 

konsumsi oksigen oleh tubuh dan otot-

otot tubuh menjadi rileks sehingga 

menimbulkan perasaan tenang dan 

nyaman. Apabila O2 dalam otak 

tercukupi maka manusia dalam 

kondisi seimbang. Kondisi ini akan 

menimbulkan keadaan rileks secara 

umum pada manusia. Perasaan rileks 

akan diteruskan ke hipotalamus untuk 

menghasilkan conticothropin releaxing 

factor (CRF). CRF akan merangsang 

kelenjar dibawah otak untuk 

meningkatkan produksi proopiod 

melanocorthin (POMC) sehingga 

produksi enkephalin oleh medulla 

adrenal meningkat. Kelenjar dibawah 

otak juga menghasilkan β endorphine 

sebagai neurotransmitter (Yusliana, 

2015). 

Terapi relaksasi Benson sangat 

berperan penting selain terapi 

analgesik, dengan kata lain ketika 

kedua teknik tersebut digunakan 

secara bersamaan atau dikolaborasikan 

maka akan mendapat hasil yang 

maksimal dalam penangan nyeri 

pasien post lapaortomy: peritonitis. 

Karena ketika rasa nyeri tidak 

ditangani maka akan menggangu 

kebutuhan dasar manusia yaitu rasa 

aman dan nyaman. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan mengenai pengaruh 

relaksasi Benson terhadap pasien 

post laparotomi: peritonitis di RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa terapi 

relaksasi Benson berpengaruh 

terhadap penurunan tingkat nyeri 

yaitu terbukti yang awalnya tingkat 

nyeri pasien berada di skala 7 

terkontrol menjadi 6 di hari pertama, 

untuk hari dari skala 6 menjadi 4, 

kemudian dihari ketiga dari skala 4 

menjadi 2.  

 

SARAN  

Hasil studi kasus ini dapat 

digunakan untuk pengembangan 

ilmu keperawatan mengenai 

intervensi keperawatan non 

farmakologis relaksasi Benson untuk 

mengurangi nyeri serta dapat dipakai 

untuk sumber referensi dalam 

penangan nyeri teknik non 

farmakologis oleh perawat. 
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