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Hemoroid merupakan pelebaran bantalan pembuluh darah 

di kanalis analis dapat terjadi secara internal maupun eksternal 

(Acheson & Scholefield, 2008). Hemoroid dikelompokkan menjadi 

hemoroid interna dan eksterna (Cerato, et al, 2014). Hemoroid 

interna terletak diatas linea dentata dan terdiri dari cabang vena 

pleksus hemoroidalis superior interna diatas garis mukokutan 

yang dikelilingi mukosa rektum,sedangkan hemoroid eksterna 

yaitu terjadi pelebaran dan benjolan pleksus hemoroidalis 

inferior disebelah distal yang diselubungi oleh kulit anus 

(Emmanuel & Inns,2014). 

Hemoroid adalah bagian vena yang berdilatasi dalam kanal 

anal. Hemoroid sangat umum terjadi (Smeltzer dan Bare, 2002). 

��������������ò�����ó����������������������������������������� 

dan dibagi menjadi dua jenis yaitu, hemoroid interna dan 

eksterna. Hemoroid interna merupakan varises vena 

hemoroidalis superior dan media, sedangkan hemoroid eksterna 

merupakan varises vena hemoroidalis inferior. Sesuai istilah yang 

digunakan, hemoroid eksterna timbul disebelah luar otot sfingter 

ani, dan hemoroid interna timbul disebelah atas (atau disebelah 

proksimal) sfingter. 

Kedua jenis hemoroid ini sangat sering dijumpai dan 

terjadi pada sekitar 35% penduduk yang berusia lebih dari 25 

tahun. Walaupun keadaan ini tidak mengancam jiwa, namun 

dapat menimbulkan perasaan yang sangat tidak nyaman. 

Hemoroid timbul akibat kongesti vena yang disebabkan oleh 

gangguan aliran balik dari vena hemoroidalis. Telah diajukan 
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beberapa faktor etiologi yaitu konstipasi, diare, sering mengejan, 

kongesti pelvis pada kehamilan, pembesaran prostat, fibroid 

uteri, dan tumor rektum. Penyakit hati kronik yang disertai 

hipertensi portal sering mengakibatkan hemoroid, karena vena 

hemoroidalis superior mengalirkan darah ke dalam sistem portal. 

Selain itu sistem portal tidak mempunyai katup, sehingga mudah 

terjadi aliran balik (Price dan Wilson,2006). 

Probosuseno (2009) menjelaskan bahwa semua orang 

dapat terkena wasir,namun yang paling sering adalah multipara 

(pernah melahirkan anak lebih dari sekali). Jumlah penderita 

hemoroid dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan 

penurunan. Pada tahun 2007 sampai tahun 2009 angka kejadian 

hemoroid mengalami kenaikan 6,66-7,10%, kemudian pada tahun 

2010 mengalami penurunan sebanyak 0,70% dan mengalami 

kenaikan lagi pada tahun 2011 sebanyak 0,86%. Keluhan yang 

biasanya dirasakan oleh pasien hemoroid adalah nyeri, 

terdapatnya benjolan pada anus, dan perdarahan. Ada beberapa 

alternatif lain untuk menangani hemoroid yaitu dengan 

hemoroidektomi dan komplikasi yang mungkin terjadi setelah 

tindakan operasi yaitu perdarahan, trombosis, dan strangulasi 

hematoma (hemoragi) dan infeksi pada luka setelah 

operasi,sedangkan komplikasi sebelum pembedahan adalah 

berkurangnya sel darah (anemia) dan hipotensi jika tidak segera 

ditangani dapat mengakibatkan perdarahan hebat (Smeltzer dan 

Bare,2002). 
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Timbulnya berbagai manifestasi dan komplikasi pada 

pasien hemoroid dapat mempengaruhi aspek bio-psiko-sosio- 

kultural spiritual. Pasien pre-operasi hemoroidektomi dapat 

mengalami nyeri, gatal, perdarahan, dan cemas, sedangkan pasien 

post hemoroidektomi dapat mengalami risiko perdarahan, nyeri 

akibat pembedahan, cemas akibat nyeri pasca pembedahan, 

kerusakan integritas kulit, risiko infeksi, dan risiko konstipasi. 

Oleh karena itu, pasien dengan hemoroid perlu dilakukan asuhan 

keperawatan dengan tepat. Peran perawat sangat penting dalam 

merawat pasien hemoroid antara lain sebagai pemberi pelayanan 

kesehatan, pendidik, pemberi asuhan keperawatan, 

pengorganisasi pelayanan kesehatan yang khususnya adalah 

sebagai pemberi asuhan keperawatan. 

Menurut data WHO, jumlah penderita hemoroid di dunia 

pada tahun 2014 mencapai lebih dari 230 juta jiwa dan 

diperkirakan akan meningkat menjadi 350 juta jiwa pada tahun 

2030 (WHO, 2014). Di Indonesia sendiri penderita hemoroid 

terus bertambah. Menurut data Depkes tahun 2015, prevalesi 

hemoroid di Indonesia adalah 5,7%, namun hanya 1,5% saja yang 

terdiagnosa. Data riskesdas (riset kesehatan dasar) 2015 

menyebutkan ada 12,5 juta jiwa penduduk Indonesia yang 

mengalami hemoroid (Depkes RI, 2015). 

Umumnya pada hemoroid derajat III dan IV penatalaksaan 

dilakukan dengan terapi bedah yaitu hemoroidektomi, karena 

biasanya memberikan hasil yang baik. Prinsip eksisi dilakukan 

sehemat mungkin (pada jaringan yang berlebihan saja) dan tidak 
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mengganggu sfingter ani (Sjamsuhidajat, 2010). Saat ini 

hemoroidektomi masih dianggap sebagai gold strandard untuk 

penyembuhan hemoroid, karena berkinerja baik. Akibat dari 

prosedur bedah hemoroidektomi tersebut, eksisi setelah operasi 

akan menimbulkan rasa nyeri yang hebat (Shenoy & Anitha, 

2014). Seperti dalam jurnal yang menjelaskan bahwa nyeri klien 

post hemoroidektomi menjadi masalah besar dan perlu mendapat 

pengelolaan yang lebih baik (Medina-Gallardo et al., 2017). Maka 

penatalaksanaan nyeri menjadi prioritas setelah operasi 

hemoroidektomi dilakukan. 

Akibat jika nyeri tidak segera ditangani maka dapat 

berpengaruh pada fisiologis, psikologis, dan peilaku dari 

seseorang tersebut (Zakiyah, 2015). Bahkan klien pasca operasi 

hemoroidektomi bisa saja sampai pingsan karena nyeri (Black & 

Jane 2014). Pentingnya upaya penurunan nyeri dilakukan karena 

setelah pembedahan rektal akan menimbulkan nyeri pada 

sfingter dan perianal akibat terjadinya spasme. Sehingga nyeri 

menjadi pertimbangan utama (Smeltzer &Bare,2013). 

Pasien post hemoroidektomi umumnya mengalami nyeri 

terutama pada saat duduk karena adanya tindakan insisi disekitar 

anusnya. Celana dalam khusus penderita hemoroid merupakan 

inovasi produk yang dibuat untuk penderita hemoroid. Tujuan 

pembuatan celana dalam khusus penderita hemoroid yaitu untuk 

mengurangi rasa nyeri pada penderita hemoroid dan pasien post 

hemoroidektomi. Bagian bawah celana ini diberikan bantalan 

menggunakan dakron. Diharapkan dengan menggunakan celana 
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dalam ini, pasien post hemoroidektomi dapat mengurangi nyeri 

tekan terutama pada saat duduk. 
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Pasien hemoroid akan mengalami tanda dan gejala, seperti 

perdarahan, nyeri, adanya prolaps (benjolan), dan kadang merasa 

gatal-gatal di rektum. Gejala stadium awal pada hemoroid interna 

yaitu keluarnya darah yang berwarna merah terang dan tidak 

disertai nyeri pada akhir defekasi, sedangkan gejala stadium akhir 

berupa prolaps yang menetap dan tidak bisa masuk lagi meskipun 

didorong secara manual (Syamsuhidayat & Jong, 2004). Adapun 

komplikasi hemoroid yaitu perdarahan akut, perdarahan kronis, 

dan terjadi inkarserasi prolaps. Hal ini dapat menyebabkan 

infeksi sampai sepsis dan gangren yang menyebabkan bau 

menyengat (Price, 2005; Fiona & Alexis, 2013). 

Penatalaksanaan hemoroid dapat dilakukan secara bedah 

dan non bedah. Penanganan non pembedahan meliputi 

skleroterapi, rubber band ligation (RBL), koagulasi bipolar, sinar 

inframerah (Lohsiriwat, 2012). Penatalaksanaan bedah hemoroid 

adalah dengan hemoroidektomi. Hemoroidektomi adalah operasi 

pengangkatan hemoroid dengan cara eksisi yakni mengangkat 

jaringan yang mengalami varises (pelebaran) yang terjadi di 

daerah kanalis analis (Jacobs, 2010). Adapun teknik pembedahan 

hemoroidektomi terdiri dari open Milligan- Morgan 

hemorrhoidectomy, Close Ferguson Hemorroidectomy, Circular 

stapled hemoroidectomy, doppler - guided hemorrhoidectomy 

artery ligation (Chug,2014). 

Post hemoroidektomi, banyak ahli bedah yang masih 

memasang tampon di kanalis analis pasien (Heenan, 2013). 

Pemasangan tampon diindikasikan pada pasien dengan hemoroid 
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sirkuler prolaps atau piles yang besar dan dieksisi secara 

sirkumferensial (William, 2012). Pemasangan tampon bertujuan 

untuk mengurangi perdarahan. Namun pemasangan tampon 

tersebut dapat menyebabkan nyeri (Ingram, et al 2010; Batista, et 

al 2012). Pemasangan tampon dalam kanalis analis post 

hemoroidektomi menjadi penyebab utama nyeri 24 jam pertama 

post operasi (Rosen, 2013). Tampon yang terpasang 

menyebabkan spasme internal karena adanya regangan dan 

tekanan pada saraf perifer di kanalis analis (Wasvary, 2011). 

Periode awal post hemoroidektomi pasien akan 

mengalami nyeri (Holzheimer, 2010). Post hemoroidektomi, 

pasien merasakan nyeri akut berkisar 80%, kemudian 40% 

pasien mengalami nyeri sedang sampai berat selama 24 jam 

pertama (Apfelbaum, 2003). Nyeri post hemoroidektomi terjadi 

karena adanya area sensitif terhadap luka insisi operasi di distal 

berawal dari linea dentata sampai kulit perianal (Ho YH et al, 

2006). Nyeri yang dirasakan pasien post hemoroidektomi seperti 

nyeri sedang sampai nyeri berat, tersayat-sayat, tekanan darah 

naik, takikardia, gangguan istirahat /tidur, dan cemas (Evans et 

al,2012). Demikian juga nyeri yang dirasakan pasien akibat 

pemasangan tampon post hemoroidektomi antara lain pasien 

merasakan nyeri sedang sampai berat, tersayat-sayat, merasa 

terganjal anusnya, bahkan dapat merangsang rasa buang air besar 

(Prasetyo 2015; Langenbach, et al 2013). 

Prasetyo (2015) tentang pemasangan tampon terhadap 

adanya nyeri pada pasien post hemoroidektomi whitehead. Hasil 
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ini menyatakan bahwa nyeri visual analog scale (VAS) 12 jam 

pertama mengalami nyeri berat dan 12 jam kedua mengalami 

nyeri sedang dengan p-value 0,05. Hasil lainnya, nyeri post 

hemoroidektomi dapat dikaji setelah 6 jam post operasi dengan 

menggunakan numeric rating scale (Ingram, 2010). Langenbach, 

et al (2013) meneliti penggunaan tampon mungkin tidak 

diperlukan setelah hemoroidektomi. 

Nyeri post operasi disebabkan oleh adanya stimulus 

mekanik akibat kerusakan jaringan dari prosedur pembedahan 

yaitu luka (insisi), sehingga akan merangsang mediator-mediator 

zat kimia dari nyeri (Potter & Perry, 2009). Prostaglandin, 

histamin, serotonin, bradikinin, asetil kolin, substansi P, 

leukotrien merupakan zat-zat kimia. Zat-zat tersebut akan 

terinduksi reseptor nyeri dan disalurkan serabut A-A������������ 

C ke neuroaksis dimana zat-zat ini dapat meningkatkan 

sensitifitas nyeri (Smeltzer & Bare, 2010). Post operasi membuat 

kulit terbuka dan terluka sehingga menstimulus impuls nyeri ke 

saraf sensori dan teraktivasi ditransmisikan ke kornu posterior di 

korda spinalis. Saraf aferen akan menyampaikan persepsi nyeri 

ke otak (Brazz,2014). 

Ada empat proses elektrofisiologik nosiseptik nyeri 

meliputi proses transduksi, transmisi, modulasi dan persepsi 

(Rodriguez, 2015). Proses transduksi; fungsi dari nosiseptor yang 

mengkonversi stimulasi berbahaya untuk sinyal nosiseptif. 

Transmisi adalah proses yang mengirimkan sinyal nosiseptif 

sepanjang serabut saraf dari area cedera pada sistem saraf pusat. 
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Modulasi adalah mekanisme yang memodulasi sinyal nosiseptif di 

situs sinaptik dan pada tingkat sistem saraf pusat melalui naik- 

turun atau fasilitasi regional dan penghambatan. Persepsi adalah 

komponen kunci dari rasa sakit klinis. Pengalaman yang 

mengintegrasikan kognitif dan afektif atau emosional (Steven & 

Jianren, 2014). 

Penatalaksanaan nyeri post hemoroidektomi dapat 

diberikan dengan tindakan farmakologis dan nonfarmakologis. 

World Health Organization dalam Black & Hawks (2014) 

penanganan nyeri berupa terapi farmakologik dengan pemberian 

non opioid dan opioid. Adapun penanganan nyeri non 

farmakologi yang dapat perawat lakukan diantaranya dengan 

memberikan stimulasi kulit, relaksasi dan distraksi. Masase, 

kompres dingin, kompres hangat, memberikan posisi nyaman, 

akupunktur, hidroterapi, transcutaneous electrical stimulation 

nerve stimulation (TENS) merupakan jenis stimulasi kulit (Demir, 

2012). 

Teknik relaksasi merupakan tindakan nonfarmakologi 

yang dapat membantu memperlancar sirkulasi darah sehingga 

suplai oksigan meningkat dan dapat membantu mengurangi 

tingkat nyeri (Prasetyo, 2010). Distraksi adalah manajemen nyeri 

dengan teknik mengalihkan perhatian klien pada yang tidak 

berkaitan dengan nyeri. Tindakan ini dapat mengaktivasi sistem 

retikuler yang dapat menghambat stimulus yang menyakitkan 

(Urden   et   al.,   2010).   Teknik   relaksasi   dan   distraksi   dapat 

menurunkan   nyeri. Berdasarkan   teori   gate   control   menurut 
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Melcazk & Walls (1965) dalam Potter & Perry (2009) karena 

hormon endorpin banyak dilepaskan oleh otak, sehingga 

merangsang substansi analgetik endogen yang disuplai oleh 

tubuh. Pengiriman sinyal neuron perifer ke sinaps, terjadi 

pertemuan antara saraf perifer dan saraf yang menuju otak 

tempat substansi P menyalurkan impuls. Impuls nyeri diblokir 

oleh endorpin di medulla spinalis mengakibatkan persepsi nyeri 

berkurang (Porecca, et al,2010). 

Proses inflamasi dapat terhambat dengan menurunnya 

prostaglandin disebabkan kompres dingin (Lukman, 2008). 

Kompres dingin menyebabkan endorpin meningkat kemudian 

menutup transmisi nyeri dan mengaktivasi serabut saraf A- > 

sehingga transmisi impuls nyeri menurun melalui serabut A-A 

dan serabut C (Tamsuri, 2007). Kompres dingin mengurangi 

prostaglandin yang memperkuat reseptor nyeri, menghambat 

proses inflamasi dan merangsang pelepasan endorpin. Kompres 

dingin mengurangi transmisi nyeri melalui serabut A-A dan 

serabut C yang berdiameter kecil serta mengaktivasi serabut saraf 

A- > yang berdiameter lebih cepat dan besar (Andarmoyo,2013). 

Breslin, et al (2015) mengatakan bahwa pengaruh 

pemberian kompres dingin selama 10 - 20 menit dapat 

meningkatkan ambang batas nyeri, mengurangi aliran darah, 

mengurangi edema, metabolisme sel, dan transmisi nyeri ke 

jaringan syaraf akan menurun. Kompres dingin biasanya 

diterapkan untuk mengurangi edema, setelah operasi 24 jam 

pertama   sebagai   analgetik   (anti   nyeri).   Teori   gate   control, 
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kompres dingin merupakan suatu tindakan elekrofisiologis 

disampaikan dengan cepat oleh serabut mielin kecil dan non- 

mielin serabut C dihambat sehingga mengurangi kenaikan jumlah 

rangsang nosiseptif (Indriyani, 2013). Kompres dingin 

menstimulus termoreseptor di kulit dan jaringan lebih dalam 

yang memiliki efek menghambat (menutup) nyeri di spinal cord 

untuk memodulasi transmisi nyeri sehingga persepsi nyeri 

berkurang (Tracy & Lane, 2009). 

Pengaruh kompres dingin di leher belakang atau tengkuk 

bertujuan untuk menghambat sensasi nyeri yang akan 

dihantarkan oleh impuls syaraf ke sistem syaraf pusat (otak). 

William & Ramakhrisnan (2014) menyatakan bahwa kompres 

dingin di leher belakang pada pasien nyeri kepala dapat 

menyebabkan pembuluh darah vasokontriksi, aliran darah 

berkurang, sensasi nyeri berkurang,dan proses inflamasi 

melambat. Suhu yang direkomendasikan untuk kompres dingin 

es antara 100 � 180 C dengan waktu 15 � 20 menit untuk cedera 

saraf perifer (Kozier & Erb, 2010). Tracy & Lane (2009) 

merekomendasikan suhu kompres dingin diberikan adalah 10 � 

200 C. Freeman (2014) menyatakan bahwa adaempat tahapan 

mekanisme kerja kompres dingin. Pertama adalah sensasi dingin, 

kedua adalah membuat kulit merasa terbakar (menusuk), ketiga 

rasa sakit tetapi hanya sementara, dan tahap terakhir dan yang 

paling penting adalah mati rasa. 

Wienarti & Muharyani (2016) meneliti pengaruh ice pack 

terhadap   penurunan   nyeri   pada   pasien   paska   pembedahan 
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episiotomi. Hasil menunjukkan terjadi penurunan skala nyeri 

sebelum dan setelah terapi ice pack diberikan di perineum 

dengan suhu 150 C dengan p-value 0,001. Stimulasi kulit dengan 

kompres dingin menyebabkan adanya pelepasan endorpin, 

sehingga dapat memblok transmisi sensori nyeri. Oliviera et al 

(2012) meneliti terapi dingin di perineum pada tiga waktu yang 

berbeda (10, 15, dan 20 menit) dapat menurunkan nyeri pasien 

post partum normal menggunakan suhu 10 - 150 C dengan p-value 

0,01. 

Kompres dingin bisa diaplikasikan diantara otak dan lokasi 

nyeri, dekat area nyeri, disisi tubuh berlawanan tetapi masih 

berhubungan dengan daerah nyeri (Kozier & Erb, 2010). Leher 

dipersyarafi oleh saraf cervikalis. Saraf cervikalis dibentuk oleh 

pleksus servikobrakialis dan saraf ke kepala yang berperan pada 

fungsi ekstrimitas atas dan terlibat dalam produksi nyeri (Tulaar, 

2008). Tengkuk (leher belakang) merupakan daerah yang kaya 

akan pembuluh darah dan saraf. Tengkuk juga merupakan lokasi 

yang dekat dengan daerah otak. Adanya tampon menimbulkan 

rasa mengganjal pada anus post hemoroidektomi (Langenbach, et 

al 2013). Daily Nutrition News (2016) menyatakan bahwa 

menempatkan es batu ditengkuk pada titik Feng Fu selama 10 � 

20 menit akan memberikan sensasi yang luar biasa. Pada 30 � 40 

detik pertama merasa dingin, selanjutnya akan memberikan rasa 

kehangatan. Hal ini karena dingin merangsang endorpin 

dilepaskan oleh otak dan spinal sehingga mengalir ke pembuluh 

darah yang dapat membuat dan rileks tubuh. Endorpin 
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merupakan salah satu analgetik endogen yang bermanfaat bagi 

tubuh kita (Ossivop, et al,2010). 

Pemasangan tampon merupakan salah satu indikasi yang 

diberikan pada pasien post hemoroidektomi. Tampon bertujuan 

untuk mengurangi perdarahan dan untuk memberi jalan flatus. 

Tampon yang terpasang menyebabkan pasien merasakan nyeri 

sedang sampai berat. Nyeri merupakan hal penting yang harus 

diatasi, karena nyeri termasuk tanda-tanda vital kelima pada 

masa sekarang ini. Tindakan untuk mengurangi nyeri secara non 

farmakologis oleh perawat salah satunya adalah kompres dingin. 

Suhu kompres dingin yang diberikan antara 10 - 180C. Nyeri akan 

mereda karena efek dingin mengurangi prostaglandin yang 

memperkuat reseptor nyeri, menghambat proses inflamasi, 

merangsang pengeluaran endorfin yang mampu menghambat 

perpindahan nyeri melewati serabut C yang berdiamtere kecil 

serta mengaktivasi serabut saraf A � > yang lebih cepat dan 

berdiameter besar. Daily nutrition news (2016) mengatakan 

bahwa kompres dingin di tengkuk juga membuat hormon 

endorpin mengalirkan pada pembuluh darah serta memberi efek 

euforia pada pasien. Dalam teori gate control menyatakan bahwa 

kompres dingin membuat aktifasi transmisi serabut A�> yang 

lebih cepat dan besar. Hal ini menimbulkan perpindahan nyeri 

menurun melewati serabut saraf A � A dan serabut C yang 

mempunyai diameter kecil dan lambat sehingga gerbang sinaps 

terblokir, selanjutnya persepsi nyeri ke otak berkurang. Belum 

adanya bukti empiris kompres dingin di leher belakang (tengkuk) 
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dalam mengurangi nyeri pada pasien post hemoroidektomi yang 

terpasang tampon. Kompres dingin diberikan pada pasien post 

operasi enam jam pertama untuk menghindari efek anestesi saat 

dilakukan pembedahan. 

 
A. KONSEP HEMOROID 

Kata hemoroid diturunkan dari bahasa yunani�haema yang 

berarti   darah   dan�rhoos   yang   berarti   mengalir.   Pertama   kali 

diperkenalkan oleh Hipokratespada 460 SM. Kata piles diturunkan 

dari    bahasa    latin    �pilayang    berarti    bola.    Istilah    piles    ini 

menggambarkan adanya pelebaran vena di bawah mukokutan 

anal yang saat ini disebut sebagai hemoroid (Windsor,2009). 

Prevalensi dari penyakit hemoroid sangat sulit ditentukan. 

Beberapa memperkirakan lebih dari 90% dari pasien pernah 

mengeluhkan gejala hemoroid paling tidak sekali selama 

hidupnya. Insiden hemoroid meningkat sejalan dengan 

bertambahnya usia, dengan jumlah laki-laki dua kali lebih banyak 

dibanding wanita. Faktor usia terkait dengan berkurangnya 

kelenturan dari ligamentum Treitz, dengan rata-rata onset usia 

diatas 30 tahun. Pekerjaan sebagai faktor predisposisi belum 

dapat dibuktikan. Diet rendah residu yang banyak ditemukan di 

negara industri disebutkan memberikan kontribusi terhadap 

munculnya gejala hemoroid, diduga karena produk feses yang 

keras. Meningkatnya tekanan intra abdominal seperti pada kasus 

penyakit paru kronis, penderita prostat, penyakit tumor di daerah 

pelvis disebutkan memberikan kontribusi untuk munculnya 
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gejala hemoroid (Marty,1990). 

Data statistik yang diperoleh dari Pusat Kesehatan 

Nasional di Amerika Serikat, memperkirakan 10 juta penduduk 

memiliki gejala hemoroid. Angka prevalensinya adalah 4,4% dan 

sebanyak 1,5% pasien yang dilakukan tindakan operasi. Namun 

angka ini bisa jadi masih dibawah dari angka sebenarnya karena 

banyak penderita tidak berobat ke dokter dan mengobati 

penyakitnya sendiri. Gejala yang paling sering dikeluhkan adalah 

perdarahan, biasanya terjadi pada akhir dari defekasi, biasanya 

perdarahan yang berwarna merah terang dan tidak nyeri. Prolaps 

dan thrombosis juga terkadang dikeluhkan. Pasien juga bisa 

mengeluhkan rasa gatal dan bengkak di sekitar anus (Sack,2005). 

anorektal (Lam & Felt-Brsma, 2012). Hemoroid adalah 

kondisi yang sangat umum anorektal yang diartikan sebagai 

pelebaran dan perpindahan distal bantalan anus normal 

(Lohsiriwat, 2012). Hemoroid diklasifikasikan menjadi interna 

dan eksterna. Interna terletak diatas linea dentata dan terdiri 

cabang vena pleksus hemoroidalis superior interna diatas garis 

mukokutan yang dikelilingi mukosa rektum. Sedangkan eksterna 

merupakan pelebaran dan penonjolan pleksus hemoroidalis 

inferior disebelah distal yang diselubungi oleh kulit anus 

(Emmanuel & Inns,2014). 

Hemoroid interna adalah pembengkakan pembuluh darah 

pada pleksus hemoroidalis diatas garis dentata dan tertutup 

mukosa (Sudarsono, 2015). Lohsiriwat (2012) menyatakan 

bahwa untuk tujuan klinis, hemoroid interna diklasifikasikan 
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menjadi empat derajat. Derajat I: adanya perdarahan namun tidak 

prolaps. Derajat II: ada perdarahan dan prolaps selama defekasi 

namun kembali secara spontan. Derajat III: adanya prolaps dan 

memerlukan dorongan jari tangan ke dalam lubang anus 

(manual). Derajat IV: prolaps tetap keluar setiap saat dan 

tereduksi. Benjolan dapat terjepit diluar kanalis analis, dapat 

mengalami iritasi, inflamasi, edema dan ulserasi (Ganz, 2013). 

Hemoroid eksterna adalah terjadinya varises pada pleksus 

hemoroidalis inferior dibawah linea dentata yang tertutup oleh 

kulit. Hemoroid ini dikelompokkan menjadi akut dan kronik. 

Pembengkakan bulat kebiruan (skin tag) pada tepi anus dan 

sebenarnya hematoma disebut bentuk akut. Adanya lipatan satu 

atau lebih di kulit anus yang terdiri dari jaringan dan sedikit 

pembuluh darah disebut hemoroid kronik (Djumhana, 2010). 

Gambaran hemoroid interna dan interna bisa dilihat di gambar 
 

2.1. 

Gambar 2.1. Hemoroid interna dan eksterna 

Smeltzer & Bare (2010) menjelaskan bahwa tanda dan 

gejala hemoroid berupa sensasi gatal dan pada saat defekasi 
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mengeluarkan darah berwarna merah terang. Hemoroid eksterna 

mengakibatkan nyeri hebat akibat proses peradangan dan edema 

dikarenakan adanya trombosis. Hemoroid interna tidak 

menyebabkan nyeri tetapi setelah membesar maka terjadi 

prolaps bahkan perdarahan. Price & Wilson (2005) mengatakan 

bahwa hemoroid eksterna ditandai dengan gatal dan nyeri 

dikarenakan ujung-ujung saraf dikulit sebagai stimulusnyeri. 

Hemoroid interna gejalanya meliputi perdarahan tanpa 

nyeri pada saat buang air besar. Pasien hemoroid akan 

memunculkan tanda dan gejala yang biasa dirasakan meliputi 

perdarahan, adanya benjolan dan kadang merasa gatal-gatal 

dianus. Gejala pertama dari hemoroid interna akibat gesekan 

dengan faeces yang keras mengakibatkan perdarahan. 

Perdarahan gejala yang paling banyak dikeluhkan, pada saat 

buang air besar mengeluarkan darah warna merah terang tetapi 

tidak menimbulkan nyeri. Pasien mengeluh adanya benjolan dan 

trombosis. Selain itu mengeluh gatal-gatal pada anus dan bengkak 

(Sack, 2005). Prolaps disebabkan membesarnya hemoroid secara 

bertahap dan kemudian menonjol keluar. Pada grade I, saat 

defekasi terjadi prolaps dan kemudian mereduksi. Pada grade IV 

terjadi prolaps dan tidak bisa dimasukan secara manual 

(Syamsuhidayat & Jong, 2004). 

Penatalaksanaan hemoroid pada umumnya meliputi 

modifikasi pola hidup, memperbaiki kebiasaan makan dan minum 

serta cara buang air besar yang benar. Asupan cairan ± 30 � 40 

ml/kgBB per hari dan makan yang mengandung serat tinggi 
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antara 20-30g per hari. Buang air besar dengan cara jongkok. 

Penangangan lain seperti warm sits baths dengan berendam pada 

air hangat berkisar 10-15 menit dengan frekuensi sehari 2 - 3 kali 

(Winangun, 2013). Personal higiene yang baik, saat defekasi 

hindari mengejan, makan tinggi serat, pemberian obat laksatif 

apabila tindakan gagal, untuk mempunyai fungsi menyerap air 

saat melewati usus san pemberian obat supositoria, tirah baring 

untuk mengurangi gejala hemoroid (Smeltzer & Bare, 2010). 

Penatalaksanaan invasif dilakukan apabila manajemen 

konservatif mengalami kegagalan antara lain: ligasi dengan 

gelang karet (rubber band ligation) yaitu tindakan pengikat 

menggunakan karet gelang disekitar hemoroid interna yang 

bertujuan menghambat aliran darah ke jaringan tersebut 

sehingga terjadi nekrosis, degenarasi dan ablasi selanjutnya 

hemoroid interna mengecil dan hilang (Smeltzer & Bare, 2010; 

Osborn, et al, 2009). 

Infrared koagulasi merupakan tindakan menggunakan 

laser atau sinar inframerah ke jaringan hemoroid dengan 

menggunakan anoskopi (Ganz, 2013). Tindakan ini sangat baik 

untuk hemoroid interna grade I-II. Keuntungan prosedur ini 

adalah relatif kurang berbahaya (aman) dan secara nyata 

ketidaknyamanan terjadi selama prosedur, tetapi setelah 

tindakan tersebut menjadi nyaman. Kerugiannya mahal 

peralatannya, keterbatasan teknik ini ketika pengobatan 

hemoroid yang luas dan prolap besar (Lohsiriwat, 2012). 
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Skleroterapi untuk hemoroid adalah sebuah prosedur 

invasif minimal, menimbulkan sedikit nyeri (Chugh et al, 2014). 

Skleroterapi dengan cara menyuntikkan larutan kimia pada 

jaringan hemoroid. Skleroterapi dengan cara menyuntikkan 

aethoxycal 0,5�1 ml maka terjadilah hemoroid mengecil pada 

minggu ke-5 setelah prosedur berkisar 3-5 kali (Lohsiriwat, 

2012). Prosedur ini mempunyai komplikasi seperti radang 

prostat dan sepsis (Acheson & Scholefiled, 2008). 

Krioterapi yaitu mengikis jaringan dengan menggunakan 

crioprobe beku (Lohsiriwat, 2012). Tindakan ini terbukti nyeri 

berkurang karena ujung-ujung syaraf sensorik yang hancur pada 

suhu yang sangat rendah. Namun, beberapa uji klinis 

menunjukkan bahwa itu terkait dengan nyeri berkepanjangan, 

berbau busuk dan peningkatan secara persisten massa hemoroid. 

Prosedur ini tidak direkomendasikan untuk pengibatan hemoroid 

internal (Ganz, 2014). 

Manajemen bedah dilakukan pada hemoroid pada grade III 

- IV dan hemoroid menetap diantaranya dengan operasi hemoroid 

open dan closed Milligan-Morgan Hemorrhoidectomy adalah 

proses pembedahan untuk mengangkat jaringan hemoroid. 

Pembedahan ini untuk mengeluarkan prolaps dan kemudian 

dijahit kelebihan teknik ini biaya lebih murah, waktu 

pembedahan tidak lama. Kekurangannya klien akan merasakan 

nyeri hebat, perdarahan, terjadi stenosis rektum (Rehman et al., 

2011). 

Pembedahan circular stapled hemoroidectomy adalah 
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metode yang lebih modern dengan memakai alat yang dilakukan 

dengan metode menjahit prolaps di dalam anus secara jahitan 

jelujur dan memasang alat stapler ditarik dan dijepit dalam 

beberapa menit jaringan terpotong dan terjahit. Kelebihannya 

rasa nyeri berkurang, waktu tindakan singkat, perdarahan sedikit. 

Membutuhkan waktu 20- 30 menit dalam tindakan ini 

(Lohsiriwat, 2012). 

Penatalaksanaan bedah lain yaitu doppler guided �guided 

hemorrhoidal artery ligation. HAL (hemorrhoids artery ligation) 

merupakan pengikatan arteri hemoroid dan RAR (recto anal 

repair) merupakan metode memperbaiki daerah sekitar anus dan 

rektum. Pembuluh darah yang terikat dilihat dengan USG doppler. 

Kelebihan dari prosedur ini pembuluh darah yang diikat lebih 

tepat dan akurat, perdarahan sedikit, nyeri minimal. 

Kekurangannya adalah resiko kambuh tinggi, waktu operasi lebih 

lama (Chugh et al,2014). 

Post Hemoroidektomi, banyak ahli bedah yang masih 

memasang tampon dalam kanalis analis pasien (Heenan, et al, 

2013). Pemasangan tampon diindikasikan pada pasien dengan 

hemoroid sirkuler prolaps atau piles yang besar dan dieksisi 

secara sirkumferensial (William, 2012). Pemasangan tampon 

bertujuan untuk mengurangi perdarahan. Namun pemasangan 

tampon tersebut dapat menyebabkan nyeri (Ingram, et al 2010; 

Batista, et al 2012). Pemasangan tampon dalam kanalis analis 

post hemoroidektomi menjadi penyebab utama nyeri 24 jam 

pertama post operasi (Rosen, 2013). Tampon yang terpasang 
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menyebabkan spasme internal karena adanya regangan dan 

tekanan pada saraf perifer di kanalis analis (Wasvary, 2011). 

Penatalaksanaan hemoroid terus berkembang dan 

memberikan gambaran secara algoritma peran pengobatan yang 

inovatif untuk hemoroid tersebut. Umumnya pasien mengalami 

riwayat adanya benjolan di anus kemudian terjadi prolaps, buang 

air besar berdarah berwarna merah segar tidak bercampur 

dengan feces (Acheson & Scholefield, 2008). Pemeriksaan fisik 

yang dapat dilakukan adalah dengan colok dubur, anoskopi dan 

sigmoidoskopi (Hollingshead &Phillips,2016). 

Hemoroid dibedakan menjadi interna dan eksterna. 

Hemoroid eksterna mempunyai karakteristik berupa trombosis 

dan terjadinya skin tags (Altomore & Giuratrabocchetta, 2013). 

Hemoroid interna dikelompokan menjadi empat derajat, derajat I 

dan II diberikan penatalaksanaan medis, ada yang berhasil dan 

ada yang gagal. Obat-obatan yang diberikan meliputi obat laksatif, 

obat diosmin dan hesperidin, suppsositoria, obat analgesik dan 

pelembut tinja. Penatalaksanaan hemoroid grade I dan II yang 

gagal dengan cara tindakan non bedah berupa rubber band 

ligation, infrared coagulation, skleroterapi, dopler ultrasound 

guided dan cryoterapi (Lohsiriwat,2012). 

Penatalaksanaan hemoroid interna grade III dan IV 

dilakukan tindakan bedah (Hollingshead & Phillips, 2016). 

Tindakan pembedahan hemoroid ialah hemoroidektomi. Ada 

beberapa cara hemoroidektomi yaitu open milligan-morgan 

haemorrhoidectomy, closed ferguson haemorrhoidectomy, circular 
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stapled haemorrhoidectomy, dan doppler � guided 

haemorrhoidectomy artery ligation (Altomore & 

Giuratrabocchetta, 2013). 

Pemeriksaan dan penatalaksanaan algoritma hemoroid ini 

dapat dilihat pada skema 2. 1. 

 
 

 
1. Fisiologi Defekasi 

Telah diketahui bahwa Kanalis analis adalah bagian akhir 

dari traktus gastrointestinal, dimana terdapat sfinkter ani 

eksternus dan internus yang berperan dalam proses defekasi. 

Proses defekasi diawali dengan adanya mass movement dari usus 

besar desenden yang mendorong tinja ke dalam rektum. 

Massmovement timbul+/- 15 menit setelah makan dan hanya 
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terjadi beberapa kali dalam sehari. Adanya tinja dalam rektum 

menyebabkan peregangan rektum dan pendorongan tinja kea rah 

sfinkter ani (Khubchandani, 2009). 

Refleks defekasi timbul saat tinja memasuki rektum, 

dimana terjadi peregangan rektum yang menimbulkan 

rangsangan sensoris pada dinding usus dan pelvis, sehingga 

menimbulkan gelombang peristaltik pada usus besar desenden, 

sigmoid dan rektum yang menyebabkan tinja terdorong kea rah 

anus. Distensi rektum menimbulkan impuls pada serat-serat 

sensoris asendens yang selanjutnya dibawa ke kortek yang 

menimbulkan kesadaran tentang adanya distensi. Sementara itu 

terjadi kontraksi otot lurik sfinkter ani ekternus dan puborectal 

sling (bagian dari muskulus levator ani). Dengan demikian 

terjadilah reflek yang disebut reflek inflasi (Goligher,2009). 

Pengantaran impuls saraf kearah distal melalui pleksus 

mienterikus pada bagian kaudal dinding rectum akan 

menyebabkan reflek inhibisi otot polos muskulus sfinkter ani 

internus. Peristiwa ini disebut reflek relaksasi rektosfingter. 

Relaksasi sfinkter ani internus ini terjadi secara proporsional 

terhadap volume dan kecepatan distensi rectum. Keadaan ini 

diikuti oleh penghambatan sfinkter ani ekternus, yang melibatkan 

jalur reflek dan fasilitasi kortikal. Reflek puborektalis akan 

mengakibatkan melebarnya sudut anorektal (normal 60° � 150° 

menjadi 140°) menyebabkan jalur anus tidak terhalangi. 

Peningkatan tekanan abdomen dihubungkan dengan peristaltic 

pada dinding abdomen, menyebabkan keluarnya tinja sehingga 
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terjadi pengosongan rectum (Trudel, 2003). 
 

Gb. 2.1. Refleks Defekasi (Goligher, 2009) 

Setelah tinja keluar, maka segera terjadi reflek penutupan. 

Aktivitas ini terjadi sangat cepat yang ditandai kembalinya otot 

dasar panggul, sudut anorektal dan tonus sfinkter ke posisi 

semula (Trudel, 2003). 

 

Gb. 2.2. Perubahan sudut anorektal saat defekasi (Trudel, 2003) 

2. Patofisiologi dan Anatomi 

Kanalis analis ini dimulai kira-kira 2 cm proksimal dari 

anal verge. Ahli anatomi dan ahli bedah berbeda dalam 
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mengartikan kanalis analis. Secara anatomi, kanalis analis dimulai 

dari linea dentata hingga anal verge, sedangkan kanalis analis 

pembedahan termasuk kanalis analis anatomis dan jaringan 

setinggi 2 cm di proksimal dari linea dentata. Batas dari kanalis 

analis pembedahan merupakan transisi dari mukosa kolumnar di 

atas linea dentata menjadi epithel skuamousa yang mengandung 

folikel rambut dan kelenjar keringat di anal verge. Zona 

transisional, 0,5-1 cm di atas linea dentata, mengandung ujung 

dari saraf dan bertanggung jawab untuk rangsang sensorik. Saraf 

sensorik dari kanalisanalis adalah nervus rektalisinferior,cabang 

darin. pudendus. Epitel dari kanalis analis secara menyebar 

diinervasi oleh ujung saraf sensorik ini. Sensasi nyeri pada kanalis 

analis dapat dirasakan sejak dari anal verge sampai 1,5 cm ke 

proksimal dari linea dentata. Kanalis analis dapat merespon 

sentuhan, dingin dantekanan. 



28  

 

Gb. 2.3. Anatomi sistema saraf di pelvis dari lateral 

Hemoroid merupakan bantalan dari jaringan vaskular 

yang timbul di atas dari linea dentata dan memanjang ke anal 

verge (Trudel, 2003). 
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Gb. 2.4. Anatomi Kanalis Analis (Khubchandani, 2009) 

Secara mikroskopis, hemoroid merupakan struktur 

sinosoid (struktur pembuluh darah tanpa dinding muskulus) 

dengan suplai darah berasal dari a. rektalis inferior dana. rektalis 

media. Perdarahan dari hemoroid sifatnya arterial, berasal dari 

pleksus a. presinusoidal, sebagai buktinya perdarahan berwarna 

merah terang dan memiliki PH arteri. 

Telah dikemukakan bahwa sembelit atau kadang diare 

yang kronis dapat terjadi pada hemoroid yang patologis. 

Mengejan yang berulang dapat menyebabkan kehilangan ikatan 

antara hemoroid dengan dinding rektum, menyebabkan jaringan 

menjadi prolaps. Jaringan dapat menjadi lebih besar dan lebih 

mudah terjadi perdarahan. Jaringan ini dapat terbentuk 

hubungan dengan venula subkutan sehingga dapat terjadi 

hemoroid eksterna. Hemoroid interna dapat didiagnosa dengan 

anamnesa dan melalui pemeriksaan fisik sebagai berikut: 
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Gb. 2.5.GradeI: adanya perdarahan tanpa adanya prolapse 
 

 

 

 

Gb. 2.6. Grade II : prolaps yang dapat masuk kembali 

tanpa adanya manipulasi 

 

 
Gb. 2.7. Grade III : prolaps dapat masuk dengan bantuan tangan 
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Gb. 2.8.GradeIV: prolaps tidak dapat masuk kembali 

 

Penyakit hemoroid stadium awal (grade I dan grade II 

awal) ditatalaksana dengan obat-obatan yang bertujuan untuk 

menyebabkan vasokonstriksi dan mengobati peradangan akibat 

hemoroid. Pada stadium lebih lanjut dibutuhkan penatalaksanaan 

pembedahan, seperti skleroterapi, pembedahan beku, koagulasi 

inframerah, ligasi dengan rubber band, dan berbagai eksisi 

pembedahan (Trudel, 2003). 

Konsep membuang secara total hemoroid pertama kali 

diperkenalkan oleh ahli bedah dari Manchester yang bernama 

Walter Whitehead pada tahun 1882, lima tahun kemudian dia 

mempublikasikan serial kasus sebanyak 300 pasien yang telah 

dioperasi dengan metodenya dalam kurun waktu 9 tahun, dimana 

dilaporkan bahwa angka mortalitas dan morbiditas pasca operasi 

adalah nol. Hari ini, 125 tahun setelah penemuannya, konsep 

membuang secara total hemoroid masih dilakukan di berbagai 

center (Khubchandani,2009). 

Hemoroidektomi total yang diperkenalkan oleh Whitehead 

dimulai dengan sebuah    insisi    di    mukosa    �pada    pertemuan 
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dengan kulit sekitar, melingkar sirkumferensial dari anus dan 

�������� ���������������������� ���� ��������� ������������� 

dari bed submukosa. Ketika diseksi telah mencapai area diatas 

hemoroid, mukosa dipisahkan secara tranversal dan spesimen 

diangkat. Metode penutupan menjadikan hasil akhir berupa luka 

berbentuk sirkumferensial yang menjadikan metode ini banyak 

didiskusikan dan menghasilkan beberapa modifikasi. Whitehead 

secara jelas mengemukakan, metodenya : � batas bebas dari 

mukosa dihubungkan dengan batas bebas dari kulitdibawahnya. 

 
 

Gb. 2.9. Prosedur Hemoroidektomi Whitehead 

 

Pada tahun 1895, Andrews melakukan audit mengenai 

hasil dari hemoroidektomi metode Whitehead kepada ahli bedah 

di Eropa dan Amerika Utara, dia melaporkan jumlah yang cukup 

besar kasus dengan komplikasi diantaranya ektropion dari 

mukosa, stenosis, inkontinensia, nyeri kronis, dan peritonitis. 
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Apakah yang menyebabkan banyaknya variasi dari hasil 

pembedahan dengan metode ini ?. Permasalahannya bisa terletak 

pada kebingungan pada saat Whitehead menuliskan level dari 

batas dari mukokutaneus seperti yang didemonstrasikan oleh 

Bonello padatahun 1988, saat ini garis mukokutan secara 

universal dipahami adalah linea dentata. Bonello menjelaskan, 

penulisan pada akhir tahun1800-an dan awal tahun 1900-an 

sering mengartikan bahwa garis mukokutan pada garis 

intersphincter, yaitu 3-20 mm di sebelah distal dari linea dentata. 

Ini dapat menjelaskan kegagalan hasil dari hemoroidektomi 

Whitehead oleh beberapa ahli bedah. Ironis bahwa Whitehead 

menekankan pentingnya membuat ���������������������� 

membranmukosa dan bukan melalui kulit, menghindari eksisi 

dari anodermis. Ini terlihat tidak tepat, untuk itu ektropikmukosa 

��������������������� head deformity (Khubchandani,2009). 

Ketika teknik Whitehead hampir dihilangkan dari leteratur 

setelah adanya beberapa laporan tentang komplikasi dan kritik 

seputar teknik operasi, beberapa teknik modifikasi 

sirkumferensial atau total hemoroidektomi dijabarkan sejak 

tahun 1930-an hingga saat ini. Dikenal beberapa teknik operasi 

modifikasi Whitehead yang secara signifikan berbeda dengan 

metode total hemoroidektomi Whitehead. Ketiga modifikasi 

menghindari terjadinya ektropik dari mukosa anus dengan 

menghindari penjahitan dari mukokutan dekat atau berada pada 

anal verge. 
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Gb 2.10. Teknik hemoroidektomi modifikasi Whitehead, 

Fig.A. gambar anus normal, Fig. B. hasil akhir dari teknik 

modifikasi Buie, Fig. C. modifikasi Fansler, Fig. D. modifikasi Rand, 

Fig. E. Modifikasi Granet (Khubchandani, 2009) 

Perbedaan mendasar antara total hemoroidektomi dan 

hemoroidektomi yang lebih tradisional (seperti Milligan-Morgan 

atau Ferguson) adalah keseluruhan segmen yang dilatasi dari 

anus dan mukosa di atasnya dieksisi secara sirkumferensial. 

Indikasi dilakukan metode ini adalah hemoroid yang sirkuler, 



35  

prolaps atau piles yang besar, dimana metode yang tradisional 

akan meninggalkan jaringan hemoroid dalam jumlah besar. 

Pengobatan dengan sphincterotomi internal lateral 

berdasarkan manometrik telah menunjukan sphincter internal 

yang �overeaktifpada sampai 80% pasien hemoroid. Hal ini terjadi 

pada laki-laki muda yang mengeluh perdarahan saat defekasi dari 

pada prolapsus. Schouten dan Vroonhoven melaporkan angka 

keberhasilan 75% pada pasien dengan hemoroid dan peningkatan 

tekanansphincter. 

Sphincterotomi internal adalah memotong sphincter 

internal dengan tujuan untuk mengurangi nyeri, mencegah 

stenosis dari kanalis analis dan mengurangi rekurensi. Dalam 

sphincterotomi internal lateral yang dilaksanakan, hanya 

sphincter internal dipotong dan sphincter eksternal tidak boleh 

terpotong atau terluka. Sphincterotomi dapat dilakukan baik 

terbuka atau secara tertutup. Pada sphincterotomi tertutup, pisau 

no 11 dimasukan secara lateral ke dalam alur intersfinctersche. 

Kemudian diputar medial dan ditarik keluar untuk memotong 

sphincter internal. Pada sphincterotomi terbuka, 0,5-1cm insisi 

dibuat pada bidang intersfincterische. Sphincter internal 

kemudian diligasi dan insisi dibesarkan. Sphincter internal 

kemudian dipotong dibawah visualisasi langsung pada arah jam 9 

atau jam 3. Kedua ujungnya dibiarkan jatuh kembali setelah 

dipotong. 



36  

Open Sphincterotomy Close Sphincterotomy 

 

Gambar 2. 11. Lateral Internal Sphincterotomy 

 

3. Penatalaksanaan Pasca Operasi 

Penanganan luka pasca hemoroidektomi bervariasi antara 

ahli bedah satu dan yang lainnya. Banyak ahli bedah 

menggunakan tampon di dalam kanalis analis setelah 

pembedahan. Tampon yang digunakan adalah tampon kassa 

berbentuk bulat lonjong yang di beri gel dan dimasukan ke dalam 

kanalis analis. 

Pertukaran kalsium dengan ion natrium ini menyebabkan 

gangguan minimal terhadap jaringan granulasi dan membantu 

terjadinya hemostasis dengan mengaktivasi trombosit. Secara 

teoritis, dengan tampon menggunakan kalsium alginate (Sorbsan) 

yang tidak terlalu besar akan memberikan hemostasis yang 

memadai, dengan keuntungan menngurangi rasa sakit dan dapat 

lepas secara spontan saat defekasi pasca operasi hemoroidektomi 
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(Ingoldby, 2008). Kami tidak menemukan bukti bahwa tampon 

yang menggunakan kalsium alginat (Sorbsan) dapat menggurangi 

perdarahan atau stenosis anal. Meskipun tampon kalsium alginat 

(Sorbsan) lebih mahal dibandingkan tampon kasa tradisional, 

namun dalam pengendalian nyeri pasca operasi tampon kalsium 

alginat (Sorbsan) lebih baik (Ingram,2010). 

Selain itu ada yang menyebutkan bahwa penggunaan 

tampon tidak direkomendasikan, karena tidak ada perbedaan 

pada kelompok yang dipasang dan tidak dipasang tampon dalam 

mencegah perdarahan (Nicko, 2014). Namun hingga saat ini 

beberapa ahli bedah masih melakukan pemasangan tampon di 

dalam anus pasca operasi hemoroidektomi (Langenbach, 2012). 

Banyak juga yang lebih praktis dengan menggunakan penutupan 

luka dengan kassa di luar dari kanalis analis (Khubchandani, 

2009). 

Pasca operasi pasien dianjurkan untuk melanjutkan diet 

seperti halnya diet normal dan tinggi serat. Dihindari makanan 

yang pedas atau yang dapat menyebabkan iritasi pada mukosa 

anus. 
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NYERI 
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1. Konsep Nyeri 

Menurut Tarcy (2005) dikutip dari International 

Association for the Study of Pain, mendefenisikan nyeri sebagai ò 

an unpleasant sensory and emotional experience associated with 

actual or potential tissue damage or described in term of such 

������ó. Nyeri adalah rasa indrawi dan pengalaman emosional 

yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan yang 

nyata atau berpotensi rusak atau tergambarkan seperti itu. Dari 

sini beberapa ahli menarik beberapa kesimpulan bahwa nyeri 

merupakan suatu mekanisme produksi bagi tubuh, timbul ketika 

jaringan sedang dirusak, dan menyebabkan individu tersebut 

bereaksi untuk menghilangkan rangsangan nyeri (Curton, 2003). 

Nyeri merupakan masalah utama pada pasien post operasi. 

Menurut Puntillo (2009) nyeri diartikanò�� unpleasant sensory 

and emotional experience associated with actual or potential tissue 

damage or described in �������� �����������ó. Nyeri merupakan 

ketidaknyamanan sensori dan riwayat emosional berkaitan 

dengan jaringan rusak secara potensial dan aktual atau 

dipersepsikan dalam bentuk kerusakan. Nyeri adalah perasaan 

yang tidak menyenangkan dan pengalaman emosional ditandai 

dengan jaringan rusak baik secara aktual atau potensial yang 

diartikan kerusakan tersebut (Demir,2012). 

Menurut Feurst (2004), mengatakan bahwa nyeri 

merupakan suatu perasaan menderita secara fisik dan mental 

atau perasaan yang bisa menimbulkan ketegangan. Nyeri 

merupakan pengalaman seseorang dan bersifat subjektif, berbeda 
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antara satu orang dengan orang lain serta dirasakan bervariasi 

oleh seseorang dari waktu yang satu ke waktu yang lain (Reeder- 

Martin, 2004). 

Menurut Kozier & Erb (2003), nyeri adalah sensasi 

ketidaknyamanan yang dimanifestasikan sebagai penderitaan 

yang diakibatkan oleh persepsi jiwa yang nyata, ancaman, dan 

fantasi luka. Nyeri diperkenalkan sebagai suatu pengalaman 

emosional yang penatalaksanaannya tidak hanya pada 

pengelolaan fisik semata, namun penting juga untuk melakukan 

manipulasi (tindakan) psikologis untuk mengatasi nyeri. 

Nyeri adalah sensasi subjektif, rasa yang tidak nyaman 

biasanya berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau 

potensial (Corwin, 2007). Nyeri juga dapat disebabkan stimulus 

mekanik seperti pembengkakan jaringan yang menekan pada 

reseptor nyeri (Taylor & Priccila, 2007 ). Menurut Shweder & 

Sullivan, 2003 nyeri adalah pengalaman persepsi yang sangat 

kompleks yang diakibatkan oleh faktor situasi dan lingkungan 

yang dikarenakan adanya proses fisiologi dalam tubuh seperti, 

emosi, motivasi (dukungan) dan kesadaran, dan semuanya itu 

dipengaruhi oleh suku, budaya dan bahasa. 

 
2. Klasifikasi Nyeri 

Klasifikasi nyeri secara umum dibagi menjadi dua, yakni 

nyeri akut dan nyeri kronis (Long, 2009). Nyeri Akut adalah nyeri 

yang baru terjadi dan lamanya terbatas, biasanya ditemukan 

hubungan penyebab dan jarak waktu yang jelas dengan terjadinya 
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kerusakan jaringan atau suatu penyakit (Merskey, 2004). 

Umumnya tidak melebihi enam bulan dan ditandai adanya 

peningkatan tegangan otot (Long, 2009). Nyeri akut merupakan 

mekanisme pertahanan yang berlangsung kurang dari enam 

bulan, secara fisiologis terjadi perubahan denyut jantung, 

frekuensi napas, tekanan darah, aliran darah perifer, tegangan 

otot, keringat pada telapak tangan,. Pasien dengan nyeri akut 

sering mengalami kecemasan (Berger, 2012). Nyeri akut biasanya 

berlangsung secara singkat misalnya nyeri pada patah tulang atau 

pembedahan abdomen, pasien yang mengalami nyeri akut 

biasanya menunjukan gejala-gejala antara lain : respirasi 

meningkat, percepatan jantung dan tekanan darah meningkat 

(Soerasdi E, 2006). 

Nyeri akut biasanya tiba-tiba dan umumnya berkaitan 

dengan cidera spesifik. Nyeri akut mengidentifikasikan bahwa 

kerusakan atau cidera telah terjadi. Hal ini menarik perhatian 

pada kenyataannya bahwa nyeri ini benar terjadi dan 

mengajarkan kepada kita untuk menghindari situasi serupa yang 

secara potensial menimbulkan nyeri. Jika kerusakan tidak lama 

terjadi dan tidak ada penyakit sistemik, nyeri akut biasanya 

menurun sejalan dengan terjadinya penyembuhan, nyeri ini pada 

umumnya terjadi kurang dari enam bulan dan biasanya kurang 

dari satu bulan. Nyeri akut dapat dijelaskan sebagai nyeri yang 

berlangsung dari beberapa detik hingga enam bulan. Cidera atau 

penyakit yang menyebabkan nyeri akut dapat sembuh secara 

spontan atau dapat memerlukan pengobatan (Smeltzer & 
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Bare,2001).Fungsi nyeri aku tialah memberi peringatan akan 

cedera atau penyakit yang akan datang. Nyeri akut akhirnya 

menghilang dengan atau tanpa pengobatan setelah keadaan pulih 

pada araea yang rusak (Sitanggang, 2004). 

Nyeri Kronis adalah nyeri yang berlangsung dalam waktu 

lama, menetap walaupun penyebab awalnya sudah sembuh dan 

seringkali tidak ditemukan penyebab pastinya. (Merskey, 2004). 

Nyeri yang timbul sifat datangnya secara perlahan-lahan, 

biasanya berlangsung dalam waktu cukup lama, yaitu lebih dari 

enam bulan dan termasuk dalam kategori nyeri kronis adalah 

nyeri terminal, sindrom nyeri kronis, dan nyeri psikosomatis 

(Long, 2009). Nyeri kronis dibedakan dalam dua kelompok besar 

yaitu nyeri kronik maligna dan nyeri kronik nonmaligna. 

Karakteristik nyeri kronis adalah penyembuhannya tidak dapat 

diprediksi meskipun penyebabnya mudah ditentukan, nyeri 

kronis dapat menyebabkan pasien merasa putus asa dan frustasi. 

Pasien yang mengalami nyeri kronis mungkin menarik diri dan 

mengisolasi diri. Nyeri ini menimbulkan kelelahan mental dan 

fisik (Sitanggang,2004). 

Nyeri kronis adalah nyeri konstan atau intermiten yang 

menetap sepanjang suatu periode waktu, nyeri kronis dapat tidak 

mempunyai awitan yang ditetapkan dengan tepat dan sering sulit 

untuk di obati karena biasanya nyeri ini tidak memberikan 

respon terhadap pengobatan yang di arahkan pada penyebabnya. 

Nyeri kronis sering didefenisikan sebagai nyeri yang berlangsung 

selama enam bulan atau lebih. Nyeri kronis tidak mempunyai 
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tujuan yang berguna dan jika hal ini menetap, ini menjadi 

gangguan utama (Smeltzer & Bare,2001). 

Tabel 3.1. Perbandingan Nyeri akut dan Nyeri kronis (Covino BG, 

2001) 

Karakteristik Nyeri Akut Nyeri Kronis 

Tujuan/ 

keuntungan 

Memperingatkan adanya 

cedera atau masalah. 

Tidak ada 

Awitan Mendadak Terus-menerus 

atau intermiten 

Intensitas Ringan sampai berat Ringan sampai 

berat 

Durasi Singkat (dari beberapa 

detik � enam bulan) 

Lama (enam bulan 

lebih) 

Respon otonom Konsisten  dengan 

respons stress simpatis 

volume sekuncup 

meningkat,   tekanan 

darah meningkat, dilatasi 

pupil meningkat, 

tegangan     otot 

meningkat,  motilitas 

gastrointestinal 

menurun,    aliran 

salivamenurun (mulut 

Tidak terdapat 

respon otonom 
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 kering)  

Komponen 

psikologis 

Ansietas Depresi mudah 

marah, menarik diri 

dari dunia luar, 

menarik diri dari 

persahabatan, 

Respon jenis 

lainnya 

- Tidur terganggu, 

libido  menurun, 

nafsu makan 

menurun 

Contoh Nyeri bedah, trauma Nyeri kanker, 

arthritis, 

neuralgia 

trigeminal 

 

Ditinjau dari sifat terjadinya, nyeri dapat dibagi ke dalam 

beberapa kategori, diantaranya nyeri tertusuk dan nyeri terbakar. 

Selain klasifikasi nyeri di atas, terdapat jenis-jenis nyeri 

berdasarkan lokasi nyeri, yaitu : nyeri somatik, nyeri visceral, 

nyeri menjalar (referent nyeri), nyeri psikogenik, nyeri phantom 

dari ekstremitas, nyeri neurologist, dan lain-lain. Nyeri somatik 

dan nyeri viseral ini umumnya bersumber dari kulit dan jaringan 

di bawah kulit (superfisial) pada otot dan tulang. Nyeri menjalar 

adalah nyeri yang terasa pada bagian tubuh yang lain, umumnya 
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terjadi akibat kerusakan pada cedera organ viseral. Nyeri 

psikogenik adalah nyeri yang tidak diketahui secara fisik yang 

timbul akibat psikologis. Nyeri phantom adalah nyeri yang 

disebabkan karena salah satu ekstrimitas di amputasi. Nyeri 

neurologist adalah bentuk nyeri yang tajam karena adanya 

spasme disepanjang atau dibeberapa jalur saraf (Long, 2009). 

 
3. Nyeri dan Pembedahan 

Toxonomi Comitte of the international Association 

mendefinisikan pembedahan merupakan suatu peristiwa bifasik 

terhadap tubuh yang berimplikasi pada pengelolaan nyeri 

(Cousins MJ, 2005). Pada post operasi nyeri biasanya adalah hasil 

dari tindakan operasi tapi dapat disebabkan oleh hal lain 

penyebab-penyebab yang berhubungan atau tidak berhubungan, 

yaitu ; kandung kemih yang penuh, iskemia, pemasangan infus, 

dan lain-lain. Dan diagnosa terhadap penyebab nyeri harus dapat 

diobati jika memungkinkan. Sisa nyeri dapat dibebaskan dengan 

pembatasan keamanan pasien terhadap lingkungan postoperasi 

(Fields, 1999). Sehingga tujuan pengelolaan nyeri post operasi 

bisa terpenuhi yaitu kenyamanan, penyembuhan dan rehabilitasi 

bagi pasien. (Bagianto H,2004) 

Bentuk nyeri pada post bedah merupakan nyeri akut yang 

disebabkan oleh kerusakan jaringan karena adanya insisi pada 

saat pembedahan yang memiliki karakteristik nyeri sbb: 

a. Awitannya mendadak. 

b. Intensitas ringan sampaiberat. 
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c. Durasinya singkat (dari beberapa detik sampai 6bulan). 

d. Meningkatkan respon otonom seperti: konsisten dengan stres 

simpatis, frekuensi jantung meningkat, volume sekuncup 

meningkat, tekanan darah meningkat, dilatasi pupil 

meningkat, tegangan otot meningkat, motilitas 

gastrointestinal dan prodoksi salivamenurun. 

e. Komponen psikologis yang berperan adalah ansietas. 

f. Berhubungan dengan kerusakan jaringan.(Tanra, 2004; 

Morgan, 2002) 

Sensitisasi yang terjadi pasca bedah selain akan membuat 

penderitaan, juga merupakan sumber stres pasca bedah yang 

berimplikasi terhadap teraktifasinya saraf otonom simpatis 

dengan segala konsekwensinya yang pada gilirannya akan 

meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Oleh karena itu 

pengelolaan nyeri pasca bedah seyogyanya ditujukan ke arah 

pencegahan atau meminimalkan terjadinya kedua proses 

sensitisasi tersebut. 

Pengendalian efektif nyeri pasca bedah merupakan 

komponen yang esensial dalam perawatan pasien bedah. 

Manajemen nyeri yang tidak adekuat, pada sebagian manusia, 

berhubungan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas. 

Pengalaman nyeri pasca bedah, bagi beberapa orang mungkin 

merupakan pengalaman nyeri yang paling menyakitkan selama 

hidupnya apalagi bila tidak ditangani secara profesional dan 

intensif. Pemahaman tentang patofisiologi dari nyeri pasca bedah 

adalah hal yang penting untuk manajemen terapinya. (Bagianto 
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H,2004). 

 

4. Mekanisme Nyeri Pembedahan 

Seperti telah diterangkan sebelumnya bahwa pembedahan 

merupakan suatu peristiwa bifasik terhadap tubuh yang 

berimplikasi pada pengelolaan nyeri (Cousins MJ, 2005). Pertama, 

selama pembedahan berlangsung, terjadi kerusakan jaringan 

tubuh yang menghasilkan suatu stimulus noksius. Kedua, pasca 

bedah terjadi respon inflamasi pada jaringan tersebut yang 

bertanggung jawab terhadap munculnya stimulus noksius. Kedua 

proses yang terjadi ini, selama dan pasca bedah akan 

mengakibatkan sensitisasi susunan saraf sensorik. Pada tingkat 

perifer, terjadi penurunan nilai ambang reseptor nyeri 

(nosiseptor), sedangkan pada tingkat sentral terjadi peningkatan 

eksitabilitas neuron spinal yang terlihat dalam transmisi nyeri 

(Apfelbaum, 2003). Akibat perubahan sensitisasi ini maka dalam 

klinik nyeri pascabedah ditandai dengan gejala hyperalgesia 

artinya suatu stimulus noksius kuat yang normal menyebabkan 

nyeri kini dirasakan sangat nyeri, allodynia artinya suatu stimulus 

lemah yang normal tidak menyebabkan nyeri kini terasa nyeri 

dan prolonged pain artinya nyeri menetap walaupun stimulus 

sudah diberhentikan (Morgan GE, 2002). 

Sensitisasi yang terjadi pasca bedah selain akan 

menderitakan penderita juga merupakan stress pasca bedah yang 

berimplikasi terhadap teraktifasinya saraf otonom simpatis 

dengan segala akibat yang pada gilirannya akan meningkatkan 
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morbiditas dan mortalitas. Oleh karena itu pengelolaan nyeri 

pasca bedah seyogyanya ditujukan ke arah pencegahan atau 

meminimalkan terjadinya kedua proses sensitasi tersebut (Carli J 

et al, 2003). 

Dokter dan perawat seringkali kurang adekuat menangani 

nyeri pasca bedah karena berbagai sebab. Salah satunya adalah 

kurangnya pengetahuan mengenai rentang dosis efektif dan lama 

kerja opioid, perlakuan luka operasi berdasarkan kebiasaan yang 

sudah ada serta adanya ketakutan yang tidak beralasan akan 

terjadinya depresi pernafasan dan ketergantungan obat pada 

pasien yang mendapat terapi opioid. Namun dengan penggunaan 

pengetahuan, obat-obatan dan teknik yang kini tersedia, semua 

pasien dengan nyeri pasca bedah seharusnya dapat menikmati 

anlagesia yang efektif (Carli J et al, 2003). 

Antara kerusakan jaringan (sumber rangsang nyeri) 

sampai dirasakan sebagai persepsi terdapat suatu 

proseselektrofisiologisyang    disebut    �nociceptive!.    Terdapat    4 

prosesyang terjadi pada �nociceptive! : 

 
a. Proses Transduksi 

Diartikan sebagai respon nosiseptor perifer terhadap 

trauma atau stimulasi kimia, termal dan mekanis yang berpotensi 

menimbulkan kerusakan. Mediator noksious perifer dapat berupa 

bahan yang dilepaskan oleh sel-sel yang rusak selama perlukaan, 

ataupun   sebagai   akibat   reaksi   humoral   dan   neural   karena 

perlukaan. Kerusakan selular pada kulit, fasia, otot, tulang, dan 
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ligamentum menyebabkan pelepasan ion hidrogen (H+) dan 

kalium (K+) serta asam arakidonat (AA) sebagai akibat lisisnya 

membran sel. Penumpukan asam arakidonat (AA) memicu 

pengeluaran enzim cyclooxygenase-2 (COX-2) yang akan 

mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin E2 (PGE2), 

prostaglandin G2 (PGG2) dan prostaglandin H2 (PGH2). 

Prostaglandin, ion H+ dan K+ intrasel memegang peranan penting 

sebagai aktivator nosiseptor perifer. Ketiganya juga mengawali 

terjadinya respon inflamasi dan sensitisasi perifer yang 

menyebabkan edema dan nyeri pada tempat yang rusak (Melzack 

R et al,2005). 

Selain prostaglandin, leukotrien, 5-hydroxytriptamine (5- 

HT), bradikinin (BK) dan histamin juga dilepaskan oleh jaringan 

yang mengalami kerusakan dan banyak berpengaruh dalam 

terjadinya sensitisasi noksious primer dan sekunder. Pada daerah 

lokal dengan dilepsakannya substansi tersebut diatas akan terjadi 

peningkatan permeabilitas pembuluh darah, edema neurogenik, 

peningkatan iritabilitas nosiseptor dan aktivasi ujung nosiseptor 

yang berdekatan. Semua ini akan menghasilkan suatu keadaan 

sensitisasi perifer yang disebut hiperalgesia. Bradikinin, 5-HT dan 

mediator primer lainnya akan menstimulasi sensitisasi ujung 

saraf dan menyebabkan pelepasan peptida dan neurokinin seperti 

calcitonin gene releated protein (CGRP), substansi P dan 

cholecystokinin (CGK) di perlukaan dan sekitarnya. Selanjutnya 

substansi P melalui mekanisme umpan balik (feedback loop 

mechanism), memicu peningkatan sensitisasi perifer dan 



50  

menfasilitasi pelepasan bradikinin, histamin dari sel mast dan 5- 

HT. Seperti substansi P,CGRP dihasilkan dari badan sel pada 

nosiseptor primer yang terletak di dalam ganglion dorsalis. 

Substansi ini melalui transport aksonal diteruskan ke ujung saraf 

perifer dan ujung saraf sentral, dan menginduksi proses 

hiperalgesia. Ketika CGRP dilepaskan dari ujung saraf perifer, 

substansi ini akan meningkatkan pelepasan PGE dan histamin, 

hingga menyebabkan terjadinya proses inflamasi berupa 

vasodilatasi pembuluh darah, peningkatan permeabilitas kapiler, 

serta ekstravasasi protein plasma. Hal tersebut juga 

memperpanjang efek substansi P dengan menghambat 

penghancuran metabolit perifernya. Akhirnya, refleks eferen 

simpatis juga meningkatkan sensitisasi nosiseptor melalui 

pelepasan norepinefrin yang menyebabkan vasokontriksi 

pembuluh darah pada tempat perlukaan. Norepinefrin ini juga 

akan menstimulasi pelepasan bradikinin dan substansi P (Julius et 

al,2001). 

Perlukaan jaringan akut juga menyebabkan peningkatan 

sintesis dan ekstravasasi sitokin proinflamasi humoral, seperti 

interleukin-s> (IL-s>�á interleukin-6 (IL-6). Sitokin ini juga 

berperan penting pada eksaserbasi edema dan juga merupakan 

salah satu komponen iritatif dari nyeri inflamasi. Adanya 

peningkatan kadar interleukin-s> ditemukan pada keadaan 

alodinia dan pemberian analgesia pasca bedah yang efektif 

ternyata menurunkan kadar sitokin proinflamasi. Juga didapatkan 

bahwa polimorfisme genetik mempengaruhi produksi sitokin 
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proinflamasi dan oleh karena itu intensitas nyeri serta kebutuhan 

analgetik pasca bedah berbeda pada setiap individu (Meyer R et 

al,2008). 

 
b. Proses Transmisi 

Transmisi mengacu pada transfer impuls noksious dari 

nosiseptor primer menuju sel kedalam kornu dorsalis medula 

spinalis. Saraf sensorik aferen primer dikelompokan menurut 

karateristik ����������������������������ä����������A������������ 

C merupakan akson neuron unipolar dengan proyeksi ke distal 

yang dikenal sebagai ujung nosiseptif. Ujung proksimal serabut 

saraf ini masuk ke dalam kornu dorsalis medula spinalis dan 

bersinaps dengan sel second-order neuron yang terletak dalam 

lamina II (substansi gelatinosa) dan dalam lamina V (nukleus 

proprius). Second-order neuron terdiri atas dua jenis yaitu 

Nonciceptive-specific neuron (NS) yang berlokasi dalam lamina I 

dan bereaksi terhadap rangsang dari serabut saraf A delta dan 

serabut saraf C. Wide-dynamic range neuron (WDR) yang 

berlokasi dalam lamina V dan bereaksi terhadap rangsang 

noksious ataupun rangsang non noksious, yang menyebabkan 

menurunnya respon threshold serta meningkatnya receptive field, 

sehingga terjadi peningkatansinyal transmisi ke otak dan terjadi 

persepsi nyeri. Perubahan pada kornu dorsalis sebagai akibat 

kerusakan jaringan serta proses inflamasi ini disebut sensitisasi 

sentral. Sensitisasi sentral ini akan menyebabkan neuron-neuron 

di dalam medulla menjadi lebih sensitif terhadap rangsang lain 
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dan menimbulkan gejala-gejala hiperalgesia dan alodinia 

(Salter,2010). 

Susunan saraf pusat tidak bersifat kaku, tetapi bersifat 

seperti plastik (plastisitas) yang dapat berubah sifatnya sesuai 

jenis dan intensitas input kerusakan jaringan atau inflamasi 

(Salter, 2001). Stimulus dengan frekuensi rendah menghasilkan 

reaksi dari neuron WDR berupa transmisi sensoris tidak nyeri, 

tetapi stimulus dengan frekuensi yang lebih tinggi akan 

menghasilkan transmisi sensoris nyeri. Neuron WDR ini dihambat 

oleh sel inhibisi lokal di substansia gelatinosa dan dari sinaptik 

desendens. Impuls noksious dari nosiseptor perifer akan 

diteruskan sampai ke neuron presipnatik. Di neuron presipnatik 

impuls ini akan mengakibatkan Ca+ akan masuk ke dalam sel Ca+ 

channel. Masuknya Ca+ ke dalam sel ini menyebabkan dari ujung 

neuron presipnatik dilepaskan beberapa neurontransmitter 

seperti glutamat dan substansi P (neurokinin). Dari ujung 

presinaptik serabut saraf A-delta dilepaskan neurotransmitter 

golongan asam amino seperti glutamat dan aspartat, sedangkan 

dari ujung saraf presinaptik serabut saraf C selain dilepaskan 

neurotransmitter golongan asam amino, juga dilepaskan 

neurotransmitter golongan peptida seperti substansi P 

(neurokinin), calcitonin gene related protein (CGRP) dan 

cholecystokinin (CCK). Selama pembedahan stimulus noksious 

dihantar melalui kedua serabut saraf tersebut. Sedangkan pada 

periode pasca bedah dan pada proses inflamasi stimulus noksious 

didominasi penghantarannya melalui serabut saraf C (Julius et 
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al,2001). 

Neurotransmitter seperti glutamat dan substansi P yang 

dilepaskan di presinaptik ini akan berperan pada transmisi 

sinaptik. Asam amino yang menyebabkan eksitasi dan berperan 

pada transmisi sinaptik dan depolarisasi neuronal yang cepat, 

seperti glutamat dan aspartat akan melakukan aktivasi terhadap 

reseptor amino-3-hydroxyl-5methyl-4- propionic acid (AMPA) dan 

reseptor kainite (KAR) (Julius et al, 2001). 

Resptor AMPA terdiri dari 4 sub unit dengan lokasi 

pengikatan glutamate yang mengelilingi cation channel di sentral. 

Pengikatan glutamate ini akan menyebabkan aktivasi reseptor, 

membuka channel dan memungkinkan berpindahnya ion Na+ ke 

dalam sel. Meningkatnya perpindahan ion Na+ akan menyebabkan 

depolarisasisecond order neuron dan memungkinkan sinyal 

noksious berpindah secara cepat ke lokasi supraspinal untuk 

membentuk persepsi. Reseptor KAR juga ikut dalam eksitasi 

pasca sinaptik, tetapi dibandingkan dengan AMPA sedikit 

peranannya dalam sinyal sinaptik sesudah stimulus noksious. 

Dalam keadaan stimulus noksious frekuensi tinggi yang terus- 

menerus aktivasi reseptor AMPA dan KAR akan merangsang 

reseptor N-methyl- D-aspartic acid (NMDA) (Snutch T, 2005). 

Bila reseptor non-NMDA memegang peranan pada 

informasi sensoris yang fisiologis, maka reseptor NMDA 

memegang peranan pada perubahan patofisiologis seperti pada 

mekanisme yang disebut wind-up, yaitu melakukan fasilitasi 

sehingga terjadi sensitisasi sentral. Oleh karena itu, obat-obat 
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seperti ketamin dan dekstrometorfan yang mempunyai efek 

menghambat reseptor NMDA bila diberikan pada penderita yang 

mengalami pembedahan dapat membantu mengurangi 

pemakaian obat analgesik pascabedah. 

Reseptor NMDA terdiri atas 4 subunit, yaitu 2 subunit NR1, 

1 subunit NR2A, dan 1 subunit NR2B yang mengatur masuknya 

Na+ dan Ca+ ke dalam sel dan keluarnya K+ melalui suatu ion 

channel. Bagian ekstraseluler subunit NR2 mempunyai tempat 

pengikatan glutamat sedangkan glisin mengikat pada subunit 

NR1. Aktivasi reseptor NMDA memerlukan induksi depolarisasi 

membrane dari reseptor AMPA dan pengikatan glutamate atau 

aspartat pada reseptor. Aktivasi reseptor AMPA akan memulai 

suatu excitatory postsypnatic potensials (EPSPs) dan meghasilkan 

suatu depolarisasi yang cukup dan mampu untuk mengeluarkan 

sumbatan ion magnesium yang dalam keadaan normal menutup 

ion channel NMDA. Pemindahan ion Mg2+ akan menyebabkan 

masuknya ion Ca2+ ke dalam sel. Aktivasi reseptor NMDA lebih 

lanjut karena sensitisasi oleh pengikatan glutamate pada tempat 

pengikatannya. Akumulasi penumpukan Ca2+ intraselular akan 

mempengaruhi perubahan neurochemical dan neurofisiologi yang 

akan mempengaruhi proses nyeri akut. Neuron spinal second 

order akan menjadi sangat sensitif dan cepat terangsang oleh 

rangsang sensoris selanjutnya, dan proses ini disebut wind up. 

Aktivasi NMDA, wind up dan sensitisasi sentral menjadi penyebab 

dari   hiperalgesia   sekunder.   Masuknya   ion   Ca2+     ke   dalam 

intraselular juga menyebabkan aktivasi enzim seperti nitric oxide 
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synthese (NOS) dan COX-2. Ca2+ intraselular akan berikatan 

dengan kalmodulin menjadi Ca-kalmodulin. Ca-kalmodulin akan 

mengaktivasi enzim NOS yang berperan dalam merubah arginin 

menjadi sitrulin dan nitritoksida (NO). Dalam keadaan normal NO 

dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi sel yang normal, 

tetapi dalam keadaan yang berlebih NO dapat bersifat 

neurotoksis yang akan merusak sel saraf itu (Julius et al, 2001). 

Sintesis protein pada fase akut bersama dengan 

meningkatnya prostaglandin-E dan NO intra dan ekstraselular 

berperan pada sesnsitisasi sentral dan plastisitas neural serta 

melakukan fasilitasi transmisi nyeri.Bror Rexed pada tahun 1952 

membagi substansia grisea medula spinalis atas 10 lamina 

(gambar XI) berdasarkan struktur neuron, adapun lamina I-VI 

terletak di kornu dorsalis dan banyak berperan untuk proses 

�����ä����������>������������������������������������-V, serabut 

�A kebanyakan berakhir di lamina I, lamina II dan sebagian 

masuk ke dalam lamina V dan X. Adapun serabut saraf C 

kebanyakan berakhir di lamina I, lamina II dan sebagian lagi 

khususnya eferen visera, berakhir di lamina V. Lamina I 

mengandung berbagai jenis neuron dan yang utama ialah neuron 

proyeksi yang berfungsi untuk melakukan proses informasi 

��������������������������������������������A������ä��������������� 

lamina I ialah neuron khusus innoksious untuk suhu dan neuron 

yang peka terhadap berbagai stimuli yang disebut neuron WDR. 

Di lamina II ditemukan adanya neuron WDR dan nosiseptif 

spesifik (NS), sel-sel inhibisi dan eksitasi (Porreca,2010). 
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Lamina III dan IV merupakan tempat berakhirnya 

kebanyakan serabut bermielin dan banyak ditemukan sel-sel 

besar serta neuron eksitasi. Lamina V sangat penting untuk 

������������������������������������������������A��������������� 

di sini. Sel-sel di lamina ini mempunyai akson yang menjadi 

traktus spinotalamikus, spinomesenfalik dan sebagian kecil 

menjadi traktus spinoretikularis. Kebanyakan neuron di lamina 

ini adalah neuron WDR, neuron proyeksi dan NS. Lamina VI 

terdiri dari sel-sel yang lebih kecil daripada neuron di lamina V 

yang juga mengirimkan akson ke traktus spinotalamikus 

(Porreca, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gb. 2.12. Anatomi Medula spinalis 
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c. Proses Modulasi 

Proses modulasi dinyatakan sebagai mekanisme hambatan 

(inhibisi) terhadap nyeri didalam kornu dorsalis medulla spinalis 

dan di tingkat lebih tinggi di brain stem dan mid brain. Di medulla 

spinalis mekanisme inhibisi terhadap transmisi nyeri terjadi pada 

sinaps pertama antara aferen noksious primer dan sel-sel WDR 

dan NS dari second order, Dengan demikian mengurangi 

penghantaran spinotalamikus dari impuls noksious. Modulasi 

spinal dimediasi oleh kerja inhibisi dari senyawa endogen yang 

mempunyai efek analgetik, yang dilepaskan dari interneuron 

spinal dan dari ujung terminal akson yang mempunyai sifat 

inhibisi yang turun (desendens) dari central gray locus ceruleus 

dan dari supraspinal yang lain. Analgesik endogen itu adalah 

enkephalin (ENK), norepinefrin (NE) dan gamma aminobutyric 

acid (GABA). Analgesik endogen ini akan mengaktifkan reseptor 

opioid, alpha adrenergik dan reseptor lain, yang bekerja 

melakukan inhibisi pelepasan glutamat dari aferen nosiseptif 

primer atau mengurangi reaksi post sinaptik dari second order 

neuron NS atau WDR. Proses modulasi merupakan proses 

interaksi antara mediator yang menyebabkan eksitasi dan efek 

inhibisi dari analgesik endogen. Opioid endogen seperti enkefalin 

dan endorfin akan melakukan modulasi transmisi nyeri. Selain itu, 

sebagian sitokin seperti interleukin-s> yang terbentuk 

diperifer,bersama aliran darah akan sampai kesystem saraf pusat 

dan juga akan menginduksi COX-2 di dalam neuron otak sehingga 

terbentuk juga prostaglandin E-2 yang juga mengakibatkan 
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perasaan nyeri (Porreca, 2010). 

Namun di dalam sistem saraf pusat sitokin interleukin-s> 

memberikan efek yang berbeda, tergantung besarnya jumlah 

sitokin tersebut. Sitokin dalam jumlah yang sedikit justru 

merangsang efek hiperalgesia, tetapi dalam jumlah yang besar 

akan memberikan efek analgesia. Selain itu, sitokin dalam jumlah 

yang besar akan berpotensiasi dengan pengeluaran endorphin 

dalam darah, yang akan memberikan efek analgesia (Porreca, 

2010). 

 
d. Proses Persepsi 

Akson dari sel saraf nosisepsi dan sel WDR kornu dorsalis 

bersinaps dengan sel simpatis kornu anterolateral, neuron 

motorik kornu anterior, batang otak, otak tengah dan talamus. 

Sinaps yang dibentuk dengan neuron motorik kornu anterior 

yang bertanggung jawab terhadap respon berupa refleks 

menghindar muskuloskeletal akan adanya nyeri fisiologis 

sehingga dapat meminimalkan jaringan. Sinaps adanya nyeri 

fisiologis dapat meminimalkan kerusakan jaringan. Sinaps dengan 

sel kornu anterolateral bertanggung jawab terhadap respon 

simpatis segmental, termasuk vasokontriksi, vasodilatasi dan 

efeknya terhadap saluran cerna dan jantung (Melzack R et al, 

2005). 

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa serabut 

ascending akan menyilang sebelum berjalan kearah cranial pada 

traktus spinothalamikus. Umumnya saraf pada traktus 
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spinotalamikus adalah Wide Dinamic Range (WDR) atau saraf 

high threshold, berjalan melewati pons, medulla dan otak tengah 

ke daerah spesifik di talamus. Dari talamus, informasi aferen 

selanjutnya dibawa ke korteks somatosensorik. Traktus 

spinotalamikus juga mengirimkan cabang kolateral menuju 

formasio retikularis. Impuls yang ditransmisikan melalui traktus 

ini berperan terhadap perbedaan nyeri dan respon emosi yang 

ditimbulkan. Formasio retikularis mungkin berperan terhadap 

peningkatan aspek emosional dari nyeri seperti reflek somatik 

dan otonomik. Aktivasi dari struktur supraspinal diperantarai 

oleh EAAs, tapi neurotransmitter-neurotransmitter yang terlibat 

dalam proses sentral dari informasi nosisepsi masih belum dapat 

dijelaskan (Porreca, 2010) 

Gb. 2.13. Mekanisme Nyeri 
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5. Nyeri Hemoroidektomi 

Nyeri yang terjadi pasca hemoroidektomi terkait dengan 

area sensitif terhadap luka irisan operasi di distal, mulai dibawah 

garis dentate hingga kulit perianal (Ho YH et All, 2006). Selain itu 

nyeri pasca hemoroidektomi secara bermakna dikaitkan dengan 

spasme internal akibat regangan dan tekanan pada saraf akibat 

pemasangan tampon. (Wasvary HJ, 2001). Berbagai metode 

invasif dan non-invasif di daerah anal, termasuk sphincterotomy 

(Kanellos I, 2005), pelebaran anal (Goligher JC, 1969), pemberian 

obat topical disekitar anus seperti trimebutine, nitrat, botu linum 

toksin, metronidazol, pemberian topical dan infiltrasi anestesi 

lokal seperti lidokain dan prilocaine serta flavonoid, telah 

diupayakan untuk meredakan kontraksi sfingter internal dan 

mengurangi nyeri pasca hemoroidektomi (Collak T, 2003). Semua 

metode ini menjanjikan dapat mengontrol nyeri pasca operasi, 

namun sebagian besar berhubungan dengan prosedur invasif dan 

adanya kandungan nitrat yang sering menimbulkan efek samping 

(Elton C,2001). 

Pengurangan kontraksi tonus sphincter pasca operasi 

seperti tidak menggunakan tampon tampaknya berguna karena 

mempercepat penyembuhan luka dan menginduksi pengurangan 

nyeri saat istirahat dan saat buang air besar (Silverman R, 2005) 

 
6. Penilaian Intensitas Nyeri 

Nyeri dinilai berdasarkan tingkah laku manusia, yang 

secara kultur mempengaruhi, sehingga latar belakang 
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mempengaruhi ekspresi dan pemahaman terhadap nyeri. Nyeri 

merupakan respon fisiologis terhadap kerusakan jaringan dan 

juga mempengaruhi respon emosional dan tingkah laku 

berdasarkan pengalaman nyeri seseorang dimasa lalu dan 

persepsi terhadap nyeri. Definisi nyeri sendiri dalam praktek 

sehari-hari adalah ketika seseorang merasakan nyeri dan 

menyatakannya. Perhatian harus diberikan kepada pasien yang 

tidak mampu berkomunikasi secara verbal. Persepsi dan 

interpretasi terhadap input nosiseptif, respon emosional terhadap 

persepsi (misal, depresi, takut, cemas, dan menderita), dan 

tingkah laku sebagai respon terhadap emosi dan persepsi yang 

menuntun observer untuk yakin bahwa seseorang sedang 

merasakan nyeri (misal, mengeluhkan nyeri, meringis). Persepsi 

nyeri kelihatannya sama pada berbagai suku akan tetapi batas 

ambang nyeri berbeda antara suku atau ras. Penilaian skala nyeri 

dapat dibagi atas pasien yang memiliki kemampuan verbal dan 

dapat melaporkan sendiri rasa sakitnya (self reported) dan pasien 

dengan ketidakmampuan verbal baik karena terganggu 

kognitifnya, dalam keadaan tersedasi, ataupun berada dalam 

mesin ventilator (Lyrawati, 2009). Ada beberapa cara untuk 

membantu mengetahui intensitas nyeri. 

 
7. Fisiologi Nyeri. 

Nyeri muncul berhubungan erat dengan reseptor dan 

stimulus. Reseptor nyeri disebut juga nosiseptor, dimana ujung- 

ujung saraf bebas yang bermilein dan tidak bermielin pada kulit 
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dan mukosa. Stimulus merupakan respon dari adanya reseptor 

nyeri. Histamin, bradikinin, prostaglandin, substansi P 

merupakan zat kimia dan macam-macam asam yang dilepas 

mengakibatkan kekurangan oksigen karena jaringan rusak. 

Adanya stimulus termal, mekanik, dan listrik merupakan stimulus 

lain. 

Ada empat proses perjalanan nyeri yang meliputi: 

transduksi, transmisi, modulasi dan persepsi. Proses pertama, 

transduksi yaitu proses mengubah stimulus nyeri menjadi suatu 

energi listrik yang diterima oleh saraf perifer. Transduksi dimulai 

pada nosiseptor yang terletak di kulit, sendi, dan dinding organ. 

Kategori nosiseptor terbagi dalam empat kelompok, yang 

meliputi termal, mekanik, polimodal, dan diam. Nosiseptor diam 

adalah ujung saraf bebas yang bereaksi buruk terhadap semua 

rangsangan. Reseptor ini mengkonversi rangsangan berbahaya 

(misalnya, menggores kulit dengan pisau bedah) menjadi arus 

listrik oleh transduksi, yang dimulai ketika sel rusak melepaskan 

zat nosiseptor- kepekaan seperti bradikinin, histamin, 

prostaglandin, serotonin, dan substansi P (Dubin & Patapoutian, 

2010). Substansi P (takikinin atau transmisineuropeptide) 

dibuang dari terminal saraf sensorik tertentu yang ditemukan di 

otak dan sumsum tulang belakang. Substansi P juga berhubungan 

dengan proses peradangan. Zat nosiseptor kepekaan 

menghasilkan arus, yang dikenal sebagai potensial aksi 

(perubahan sesaat di potensial membran listrik pada permukaan 

sel meningkat dengan cepat ke +40 mV dan cepat menurun 
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hingga 90 mV) (Rodriguez, 2015).Selanjutnya terjadi proses 

sensitisasi perifer. Sensistitasi ini menyebabkan kejadian 

sensitisasi (pusat) sentral yaitu hipereksitabilitas saraf pada 

spinalis yang dipengaruhi saraf simpatis dan perubahan intra 

seluler yang mengakibatkan lamanya rasa nyeri. Nyeri diubah 

menjadi depolarisasi membran reseptor yang kemudian menjadi 

impuls syaraf (Dubin & Patapoutian,2010). 

Proses kedua, transmisi yaitu proses diteruskannya impuls 

nyeri dari nosiseptor neuron perifer melewati kornu dorsalis dan 

sum-sum tulang belakang ke otak. Potensial aksi berlanjut ketika 

ia menghasilkan dan mengirimkan bersama akson nosiseptif 

(serabut saraf) ke badan sel dalam ganglion akar dorsal 

ditemukan di sumsum tulang belakang dan kemudian berakhir di 

dorsal horn di dasar otak (Rodriguez, 2015; Dubin & Patapoutian, 

2010). Serabut saraf aferen (serabut nosiseptor) 

mentransmisikan first pain yaitu nyeri melalui serabut A-A� ���� 

sensitif terhadap nyeri tajam sedangkan second pain yaitu nyeri 

tumpul dan lama melalui serabut C (Smeltzer & Bare, 2010; Price 

& Wilson, 2006). 

Proses ketiga, modulasi yaitu proses yang mengatur 

struktur terletak di kornu dorsalis dari sum-sum tulang belakang 

memodulasi transmisi nosiseptif asenden. Neuron yang terletak 

di otak yang lebih rendah membendung mengatur modulasi ini. 

Selama proses modulasi, impuls nosiseptif mentransmisikan 

melalui kornu dorsalis di sum-sum tulang belakang. Sumsum 

tulang belakang kemudian melepaskan zat seperti serotonin 
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(5HT), opioid endogen (misalnya, enkephalins, endorfin), dan 

norepinefrin (Rodriguez, 2015). Endorpin yang dilepaskan oleh 

sel otak dan saraf di sum-sum tulang belakang sebagai analgetik 

endogen akan menginhibisi impuls nyeri. Impuls nyeri berawal 

dari periaquaductuagrey (PAG) dan menginhibisi pengiriman 

impuls sebelum dan sesudah sinaps di tingkat spinalis (Ossipov, 

et al, 2010). 

Proses keempat, persepsi merupakan hasil dari 

penggabungan sistem saraf pusat tentang impuls nyeri yang 

diterima otak. Ketika rasa sakit yang dirasakan, impuls listrik 

menyebabkan neurotransmitter untuk melepaskan dari 

nosiseptor ujung di otak, memicu sinyal cepat melintasi sinapsis 

untuk neuron kornu dorsalis. Neurotransmiter adalah zat-zat 

kimia yang mengkomunikasikan sinyal di sinaps dari satu neuron 

atau sel otak ke neuron target lain. Sinyal ditransmisikan dari 

neuron dorsal horn kemudian dikirimkan melalui saraf asenden 

nosiseptif ke bagian lebih tinggi di otak, di mana hal itu dirasakan 

sebagai nyeri. Proses persepsi selanjutnya mengartikan sinyal ke 

sensasi nyeri tertentu (tajam, membakar, tekanan) 

(Rodriguez,2015). 

 
8. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Nyeri Post 

Hemoroidektomi 

Dibawah ini faktor - faktor yang dapat mempengaruhi 

nyeri pasien post hemoroidektomi: 
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a. Usia 

Usia mempengaruhi nyeri pasien (Smeltzer & Bare, 2010). 

Usia remaja antara 13�18 tahun, dewasa awal antara 18-40 

tahun, usia dewasa tengah antara 41�60 tahun dan dewasa akhir 

atau lanjut usia >60 tahun (Berger, 1990; Harsono, 2009). Sensasi 

nyeri pada usia lanjut dapat berkurang karena perubahan 

patologis dari penyakit degeneratif, namun usia lanjut yang sehat 

sensasi nyeri tidak mengalami perubahan signifikan. Pada usia 

lanjut, metabolisme dalam tubuhnya sudah melambat dan 

perbandingan lemak tubuh terhadap massa ototnya lebih besar 

dibandingkan dengan usia remaja, dewasa awal, dan dewasa 

tengah,sehingga pada lansia pemberian analgetik dosis kecil 

cukup untuk menghilangkan nyeri. 

Lueck (1992) menyatakan tidak ada perbedaan signifikan 

antara dewasa tengah dengan lansia terhadap nyeri yang dialami 

post operasi. Tidak ada penurunan kualitas nyeri yang berarti 

dari hari pertama sampai hari ketigapost operasi sesudah 

analgesik dan dosis yang sama pada dewasa tengah dan usia 

lanjut. 

b. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin perempuan memiliki sensitifitas lebih tinggi 

dibandingkan dengan laki-laki dalam merasakan nyeri (Smetlzer 

& Bare, 2010; Black & Hawks, 2010). Perempuan lebih 

mengekspresikan nyeri yang dialaminya secara berlebihan 

daripada laki-laki. Uchiyama, et al (2006) menunjukkan bahwa 

pasien wanita mempunyai nilai VAS lebih tinggi dibandingkan 
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laki-laki pada 24 jam pertama post kolesistektomi dengan p- 

value 0,0015. Perempuan usia muda lebih mengalami nyeri sangat 

berat setelah menjalani pembedahan (Singh & Lewallen,2008). 

c. Pengalaman Nyeri Sebelumnya 

Pengalaman individu yang pernah berhasil dalam mengatasi 

nyeri operasi sebelumya, dan sekarang mengalami nyeri operasi 

sama muncul, maka individu tersebut lebih mudah mengatasi 

nyeri yang dirasakannya (Smeltzer & Bare, 2010; Aisudione & 

Shadrac, 2010). Namun pasien yang mengalami nyeri kronis 

adanya penyakit degeneratif seperti gout, ostheoatritis akan 

merasakan lebih kuat dan lebih menderita karena reaksi 

tubuhnya untuk merespon nyeri akut ini (Gillaspe,2010). 

d. Pemberian Obat Analgetik 

Pemberian obat analgetik dalam menangani nyeri post 

operasi merupakan prosedur tetap yang sebaiknya dilakukan 

(Good, et al., 2005; Nilssons, 2008). Analgetik memberikan efek 

samping dalam manajemen nyeri, misalnya agitasi, produksi asam 

lambung meningkat, bingung, sedasi, yang dapat menyebabkan 

penyembuhan luka terhambat, mobilisasi lama sampai lama 

rawat inap (tinggal) berpengaruh tinggi terhadap manajemen 

biaya perawatan pasien (Nilsson,2008). 

e. Dukungan Sosial 

Dukungan keluarga pada pasien yang mengalami post operasi 

dalam mengatasi nyeri dapat menurunkan intensitas nyeri. 

Dukungan sarana dan support systemyang baik dari orang - orang 

sekitar sangat membantu mengatasi rasa nyeri yang dialami oleh 
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seseorang yang mengalami nyeri post hemoroidektomi. 

f. Ansietas 

Ansietas atau kecemasan dapat meningkatkan nyeri 

seseorang, belum seluruhnya benar, namun tidak menunjukkan 

adanya hubungan yang konstan antara kecemasan dengan nyeri. 

Namun kecemasan berhubungan dengan nyeri meningkatkan 

pemahaman nyeri pasien. 

g. Budaya 

Kultur budaya mempunyai pengaruh pada individu 

bagaimana berespon terhadap mempersepsikan nyeri. Ada 

budaya yang menyatakan nyeri perlu diekspresikan secara 

berlebihan dan mengukur nyeri ialah sesuatu yang tidak perlu 

mengekspresikan berlebihan 
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A. The Gate Control Theory 

Melzack & Wall 1965 dalam Morrison & Barnet (2009) 

memperkenalkan gate control untuk menjelaskan mengenai 

proses nyeri yang dialami individu. Berdasarkan teori gate control 

ini, rasa nyeri yang dialami individu disebabkan oleh dua proses 

yaitu, pertama reseptor nyeri pada kulit dan organ mengirimkan 

informasi mengenai cedera fisik kepada beberapa gate yang 

terletak di tulang belakang (korda spinalis dan dorsalis). Dalam 

setiap gerbang tersebut, terdapat saraf-saraf yang saling 

berhubungan di sepanjang tulang belakang untuk mengirimkan 

informasi ke pusat nyeri di otak. Kedua, di waktu bersamaan 

dengan saat individu mengalami cedera fisik, ia juga mengalami 

sesuatu pada kognisi dan emosinya seperti ketakutan, dan 

sebagainya. Hal ini disebabkan oleh aktivasi saraf yang membawa 

informasi mengenai adanya rasa nyeri di bagian tubuh tertentu 

dari otak ke gerbang-gerbang di sepanjang tulang belakang 

(Rodriguez,2015). 

Kondisi cedera/insisi akan mengaktivasi nosiseptor saraf 

perifer. Impuls nyeri akan diteruskan oleh saraf aferen (A - A���� 

serabut C) ke sum-sum tulang belakang melalui kornu dorsalis. 

Impuls bertemu di substansi gelatinosa (lamina II dan III), 

kemudian impuls melewati traktus spinatalamikus. 

Apabilaimpulstersebut langsung masuk thalamus disebut fast 

pain (nyeri cepat). Sedangkan impuls yang masuk ke formatio 

retikularis kemudian dilanjutkan  ke sistim limbik  disebut slow 

pain (nyeri lambat) (Tamsuri, 2007). 
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Kondisi yang dapat mempengaruhi membuka dan menutupnya 

gerbang dalamgate control nyeri dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Kondisi Keterangan 

Gate control terbuka Kondisi fisik: luasnya cedera dan tingkat 

aktivitas yang tidak tepat. 

Kondisi emosional: cemas atau khawatir, 

tertekan, depresi Kondisi mental: fokus 

terhadap nyeri yang dirasakan, 

Kebosanan 

Gate control tertutup Kondisi fisik: pengobatan dan adanya 

stimulasi masase, kompres dan 

pemanasan 

Kondisi emosional: emosi positif, 

relaksasi, istirahat Kondisi mental: 

konsentrasi atau distraksi yang intens 

dan 

keterlibatan minat aktivitas harian 

Tabel. 4. 1. Kondisi Gate Control terbuka dan tertutup 

Price dan Wilson (2006) mengatakan bahwa teori 

menghilangkan nyeri, dengan cara impuls dapat ditransmisikan 

saat sebuah gerbang dibuka dan impuls nyeri dapat dihambat 

atau diatur pada saat sebuah gerbang ditutup. Gate control theory 

yang dikemukakan oleh Melzack & Wall (1965) yaitu rangsangan 

nyeri dapat diatur atau diinhibisi oleh mekanisme gate di 

sepanjang sistem saraf pusat. Sensasi nyeri dapat ditransmisikan 

dengan menggunakan serabut serabut saraf kecil melalui spinal 
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cord masuk ke dalam substansia gelatinosa pada saat gerbang 

terbuka maka impuls akan masuk ke dalam otak sehingga 

dipersepsikan nyeri. Sebaliknya sensasi nyeri dihambat oleh 

serabut saraf A - >� ��������������������������� �������������� 

dalam spinal cord melewati substansia gelatinosa pada saat 

gerbang tertutup sehingga menyebabkan impuls nyeri tidak dapat 

dipersepsikan oleh otak. Mekanisme gate control dapat dilihat 

pada gambar4.2. 

 

Gambar.4.2. Mekanisme gate control 

(Sumber: http://img.tfd.com/mk/T/X2604-T-12.eps.png) 

Teori gate control telah diperluas untuk memasukan 

pengalaman nyeri yang lebih multi demensial (Melzack, 2005). 

Teori neurometrik nyeri memasukan pengalaman masa lalu dan 

kenangan nyeri sebelumnya. Nyeri diaktifkan oleh impuls saraf di 

otak lebih dari sensori yang hanya diterima dari cedera. 
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1. Penilaian Intensitas Nyeri 

Nyeri adalah respon terhadap jaringan yang rusak dan 

berpengaruh terhadap respon emosi serta tingkah laku sesuai 

nyeri yang dialami individu (Potter & Perry, 2009). Penilaian 

nyeri pasien dapat diungkapkan secara verbal dan non verbal. 

Dibawah ini cara menilai intensitas nyeri yaitu: 

a. Skala Nyeri Verbal 

Penilaian skala ini umumnya skala kategorik (tidak nyeri 

sampai nyeri berat). Skala ini digambarkan sebagai garis datar 

atau lurus dan setiap titik-titik diberi angka 0 (tidak nyeri) - 

angka 10 (nyeri berat). Ada beberapa jenis penilaian skala nyeri 

verbal yaitu: 

1. Skala Analog Visual (Visual AnalogScale) 

Skala analog visual adalah metode alat mengukur intensitas 

nyeri yang paling efisien digunakan (Breivick H, et al, 2008). VAS 

biasanya dipresentasikan dalam bentuk garis lurus. Dalam 

perkembangan VAS hampir mirip dengan numeric rating scale 

(NRS) karena cara penyajiannya diberikan nomor 0-10 dan setiap 

nomor dapat menunjukkan kuantitas nyeri yang pasien rasakan 

(Hawker, et al, 2011).Secara statistik visual analog scale rasionya 

paling kuat karena mampu mempresentasikan data dalam bentuk 

rasio (Beaulieu, 2008). Penilaian visual analog scale bisa dilihat di 

gambar 4.3. 
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Keuntungan penggunaan VAS antara lain metode 

pengukuran intensitas nyeri paling sensitif, murah, dan mudah 

dibuat (Hawker,et al, 2011). VAS mempunyai korelasi yang baik 

dengan skala pengukuran lain dan dapat diaplikasikan pada 

semua pasien serta VAS dapat digunakan untuk mengukur semua 

jenis nyeri (Breivick, et al 2008). Namun kekurangan dari skala 

VAS adalah memerlukan pengukuran yang lebih teliti dan sangat 

bergantung pada pemahaman pasien terhadap alat ukur tersebut 

Breivik et al (2008) & Hawker et al, (2011) 

2. Skala Penilaian Numerik (Numerical Rating Scale) 

Penilaian intensitas ini dianggap paling sederhana dan mudah 

dimengerti, sensitif terhadap dosis, jenis kelamin, dan suku yang 

berbeda. Skala numerik lebih bagusdari VAS khususnya untuk 

mengukur nyeri akut, namun kekurangannya adalah pilihan kata 

terbatas untuk mendeskripsikan respon nyeri, tidak mampu 

membedakan skala nyeri dengan lebih teliti dan dianggap adanya 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.3. Skala analog 
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jarak yang sama antar kata yang mendeskripsikan efek analgetik. 

Pasien diberi pertanyaan tentang nyeri yang dialami dengan 

menunjukkan angka 0 - 10 dimana 0 berarti tidak ada nyeri dan 

angka 10 yaitu nyeri hebat (Beaulieu, 2008). Penilaian skala 

numerik terlihat pada gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4. Skala numerik rata-rata 

 

3. Skala Nyeri Wong Baker 

Skala ini memberikan gambar muka yang berekspresi 

berbeda-beda. Diawali dengan tersenyum hingga ekspresi 

menangis karena merasa sakit. Kegunaan skala ini yaitu untuk 

pasien anak, lanjut usia, pasien bingung atau pada pasien yang 

hanya tahu berbahasa lokal saja. Wong baker pain scale 

merupakan penilaian mimik wajah. Pasien menunjukkan nyeri 

yang diterima dengan gambar. Penilaian skala nyeri Wong baker 

pain scale bisa dilihat pada gambar2.5. 

 

Gambar 4.5. Skala nyeri Wong Baker 
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0 1 2 3 4 
5 

Penilaian: Tunjuklah salah satu gambar yang ada pada skala 

nyeri anak. Mintalah anak untuk menunjukkan gambar wajah 

yang relevan rasa nyeri yang dialami. Cocokkan dengan gambar: 

penilaian 0 (tidak sakit), nilai 2 (sedikit sakit), nilai 4(sakit 

sedang), nilai 6 (sakit berat), nilai 8 (sakit sangat berat tetapi 

tidak menangis), nilai 10 (sakit sangat berat, menangis). 

4. Skala Penilaian Verbal 

Angka 0-10 digunakan dalam penilaian skala ini yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat nyeri. Kegunaannya 

adalah lebih bermanfaat pada periode pasca bedah. Secara 

verbal/lisan tidak hanya menggunakan koordinasi visual dan 

motorik. Skor 0 (tidak nyeri), skor 1 (nyeri ringan), skor 3 (nyeri 

sedang), skor 4 (nyeri berat) dan skor 5 (nyeri sangat berat). 

Skala ini secara luas dapat diterapkan di rumah sakit untuk 

menentukkan tingkat absahan dan kehandalan. Kekurangan skala 

ini adalah tidak bisa diaplikasikan pada pasien gangguan kognitif 

(Beaulieu, 2008). Skala penilaian verbal dapat dilihat pada 

 

Gambar 4.6. 

Gambar 4.6. Skala penilaian verbal 



76  

b. Skala Nyeri Non Verbal 

Pasien yang memiliki keterbatasan berkomunikasi 

berkaitan dengan umur,, pengetahuan, atau pengaruh efek 

anestesi dan menggunakan ventilator dapat diukur dengan skala 

ini. Guidelines dari The Agency for Health Care Policy and Research 

(AHCPR) (1992) mengatakan bahwa penerapan baik fisiologi dan 

perilaku terhadap nyeri dilakukan penilaian pada saat laporan 

dirinya (penilaian diri) tidak dapat dilaksanakan (Winkelsten, 

2001). 

1. Skala FLACC (Faces, Legs, Activity, Cry, dan Consolability) 

Penggunaan skala ini yaitu untuk bayi usia kurang dari tiga 

tahun. Skala ini diberikan penilaian 0-2 dan kemudian hasil 

dijumlahkan untukmemperolehtotal penjumlahan 0-10. Total 

nilai 0 yaitu tidak ada sensasi nyeri, total nilai 1-3 yaitu sensasi 

nyeri ringan, total nilai 4-6 yaitu sensasi nyeri sedang, dan total 

nilai 7-10 yaitu sensasi nyeri berat sekali. Penilaian skala FLACC 

ini dapat dilihat Tabel4.2. 
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Kriteria 
Skor 

0 1 2 

Face (wajah) Tidak ada 

ekspresi 

tertentu 

atausenyum 

Sesekali 

menangis atau 

mengerutkan 

kening, 

menarik diri, 

tidaktertarik 

Sering sampai 

konstan 

mengerutkan 

kening,  dagu 

Gemetaran 

Legs (kaki) Posisi 

normal atau 

Santai 

Cemas, 

gelisah, 

Tegang 

Menendang 

atau 

menarik kaki 

Activity 

(aktivitas) 

Berbaring 

tenang, 

Posisi 

normal, 

Bergerak 

dengan 

mudah 

Menggeliat, 

mondar � 

mandir, 

tegang 

Melengkung, 

kaku, atau 

menyentak 

Cry 

(menangis) 

Tidak ada 

teria 

kan (terjaga 

atautertidur 

) 

Mengerang 

merintih 

mengeluh 

Menangis 

terus, 

teriak atau 

isak 

tangis, 

seri 

ng mengeluh 
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Cry 

(menangis) 

Tidak ada 

teria 

kan (terjaga 

atautertidur 

) 

Mengerang 

merintih 

mengeluh 

Menangis 

terus, 

teriak atau 

isak 

tangis, 

seri 

ng mengeluh 

Consolability 

(rewel 

 

tapi 

dipegang 

o 

rang yang 

tidakdisukai 

menjadidiam 

) 

Puas/senan 

g, santai 

Sesekali 

diyakinkan 

dengan 

sentuhan, 

pelukan atau 

diajak 

berbicara, 

dialihkan 

Sulit untuk 

dihibur atau 

dibuat nyaman 

Nilai 0 (tidak nyeri), 1 � 3 (nyeri ringan) , 4 � 6 (nyeri sedang), 7 

� 10 (nyeri berat sekali) 

Tabel 4.2. Penilaian FLACC scale 
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2. Skala Nyeri Behaviour 

Indikasi perilaku dan fisiologi guna mengkaji nyeri klien 

dewasa yang tidak responsif dan tidak mampu berkomunikasi 

(Payen, 2001). Skala ini berguna pada pasien dengan terpasang 

tracheal suctioning ataupun mobilisasi tubuh. Penilaian skala ini 

ada tiga meliputi ekspresi wajah, anggota gerak, dan komplians 

dengan mesin ventilator. Masing-masing sub skala di beri skor 1 

(tidak berespon) hingga 4 (berespon penuh). Total skor terendah 

berkisar dari 3 (tidak nyeri) hingga skor tertinggi 12 (nyeri 

hebat). Total nilai Behaviour pain scale sama dengan atau lebih 

sebagai nyeri yang tidak dapat diterima. Penilaian skala nyeri ini 

dapat dilihat pada tabel4.3. 

Tabel 4.3. Skala Nyeri Tingkah laku (Behaviour) 
 

Penilaian Penjelasan Skor 

Ekspresi wajah Rileks 

Agak tegang 

Tegang sekali 

Meringis kesakitan 

1 

2 

3 

4 

Anggota gerak Tidak ada gerakan 

Agak membungkuk 

Membungkuk dengan jari 

fleksi Mampu menarik 

1 

2 

3 

4 

Komplians dengan 

mesin ventilator 

Toleransi terhadap gerakan 

Ventilasi tetapi toleransi 

untuk sebagian besar waktu 

Berjuang dengan ventilator 

Tidak mampu 

mengontrol ventilasi 

1 

2 

 

3 

4 
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3. Colorado Behavioral Numerical Pain Scale(CBNPS) 

Skala ini berguna untuk mengukur nyeri pasien yang 

mendapatkan sedasi pada saluran gastrointestinal, pasien 

kolonoskopi dan endoskopi. Penilaian nyeri pasien dengan cara 

skala yang lebih mudah tidak harus memakai ekspresi verbal. 

Penilaian tingkah laku digambarkan oleh skala 0 - 5, berkolerasi 

dengan nyeri yang meningkat. Salmore meneliti bahwa nilai skor 

sama dalam angka, dengan angka 0 dikatakan tidak nyeri sampai 

angka 5 diartikan nyeri berat sekali. Penilaian CBNPS ini dapat 

dilihat pada tabel4.4. 

Nilai Tingkah Laku 

0 Tenang, tanpa ekspresi wajah 

1 Berkeluh kesah, dahi dikernyitkan, gelisah 

2 Tampak ekspresi wajah meringis, melakukan 

perlindungan pada tubuhnya 

3 Menangis, resistif 

4 Berteriak, melempar baranga (sesuatu) 

5 Melawan 

Tabel 4.4. Skala nyeri numerik tingkah laku Colorado 

 

2. Diagnosa Keperawatan Berkaitan Nyeri 

Nyeri merupakan pengalaman unik setiap orang jika 

cedera fisik, mekanik. Rasa nyeri dipengaruhi oleh adanya cemas, 

takut, marah, depresi dan kelelahan. Dibawah ini klasifikasi nyeri 

berdasarkan diagnosa keperawatan muncul: 
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a. Nyeri Akut 

Kerusakan jaringan, waktu terbatas, sesudah reseptor 

nyeri kembali dalam batas normal stimulus istrahat berhubungan 

adanya nyeri akut. Post operasi sampai hari ke-7 termasuk nyeri 

akut. Nyeri Akut adalah mekanisme nyeri dirasakan ¶ 6 bulan 

(NANDA, 2015). Fisiologi nyeri akut ditandai dengan denyut 

jantung cepat, napas yang cepat, hipertensi, darah perifer 

meningkat, spasme otot, tangan berkeringat, dan cemas (Berger, 

2012). Peningkatan tegangan otot dan cemas menandakan nyeri 

akut yang menyebabkan persepsi nyerimeningkat. 

Post operasi, cedera fisik, penyakit akut merupakan nyeri akut. 

Nyeri ini dapat menghilang sendiri dengan atau tanpa tindakan 

sesudah sembuh jaringan rusak tersebut. Gejala nyeri akut yaitu 

intensitas nyeri berkolerasi dengan stimulus atau lesi yang berat. 

Jaringan cedera atau peradangan membuat zat-zat kimia dapat 

teraktivasi atau mensensitisasi reseptor nyeri baik langsung atau 

tidak langsung. Mediator inflamasi tersebut sebagian mampu 

langsung membuat aktif reseptor nyeri dan sebagian lainnya 

sensitisasi reseptor nyeri yang menyebabkan nyeri tajam (Potter 

& Perry, 2009). 

b. Nyeri Kronik 

Nyeri kronis adalah nyeri yang dirasakan menetap, lama 

waktu nyeri, penyebab awal sudah sembuh serta sering penyebab 

pasti belum diketahui (Merskey, 2004). Nyeri kronik dirasakan 

dengan nyeri sedang-berat, menetap atau berulang tidak ada 

akhir, dapat ditoleransi dengan waktu lebih dari 6 bulan (NANDA, 
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2015). 

Nyeri kronis dirasakan intermeten, persisten dan bahkan 

tidak teratur. Nyeri kronis dikelompokkan menjadi dua yakni 

nyeri kronik dan nonmaligna. Proses penyembuhannya tidak jelas 

walaupun penyebab sudah ditemukan merupakan ciri nyeri 

kronis. Pasien merasakan depresi dan frustasi apabila nyeri 

kronis. Nyeri kronis menyebabkan pasien menarik diri. Kelelahan 

mental dan fisik disebabkan oleh nyeri kronis (Potter & 

Perry,2009). 

3. Nyeri dan Pembedahan 

Toxonomi Commite of the International Association 

mengartikan kejadian bifasik terhadap tubuh yang mempunyai 

dampak pada penanganan nyeri disebut pembedahan (Cousin, 

2005). Komplikasi post operasi yaitu kandung kemih yang terasa 

penuh, iskemia dan nyeri yang dirasakan oleh pasien. Tujuan dari 

penanganan nyeri post operasi pasien merasa nyaman, sembuh 

lebih cepat dan proses rehabilitasi yang baik. 

Nyeri operasi sedikitnya mengalami dua perubahan, 

pertama adanya operasi dapat menyebabkan stimulus nosiseptif 

dan kedua setelah proses operasi terjadi respon peradangan, 

bahan kimia terlepas seperti substansi P, bradikinin, serotonin, 

prostaglandin, leukotrien, histamin karena jaringan rusak dan 

inflamasi pada tingkat seluler tersebut. Selanjutnya terlepasnya 

bahan kimia tersebut mempunyai peran penting dalam proses 

transduksi dari nyeri (Porreca, 2010). Nyeri post operasi 

dikelompokkan nyeri akut karena diakibatkan kerusakan jaringan 
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adanya insisi pada saat pembedahan yang mempunyai 

karakteristik nyeri antara lain; awitannya mendadak, intensita 

nyeri ringan hingga berat, waktunya singkat (mulai beberapa 

detik hingga 6 bulan). Selain itu, nyeri akut dapat meningkatkan 

respon saraf otonom seperti stres simpatis yang konsisten, 

meningkatnya frekuensi jantung, hipertensi, terjadi pelebaran 

pupil, ketegangan otot, motilitas usus menurun dan kelenjar 

ludah menurun, ansietas yang berhubungan dengan jaringan yang 

rusak (Tanra, 2004; Morgan,2002). 

Nyeri post operasi yang dikendalikan secara efektif 

merupakan komponen penting dalam merawat pasien paska 

bedah. Nyeri post operasi merupakan pengalaman yang 

menyakitkan dalam hidup seseorang apabila tidak dilakukan 

dengan segera secara profesional dan sungguh-sungguh. Persepsi 

nyeri post operasi merupakan bagian terpenting untuk 

manajemen terapi farmakologis maupun non farmakologis 

(Bagianto,2004). 

a. Mekanisme Nyeri Hemoroidektomi. 

Ahli bedah menganggap nyeri post operasi merupakan 

elemen penting yang harus ditangani. Nyeri paksa pembedahan 

sangat bersifat individu, tindakan yang sama pada pasien tetapi 

mengakibatkan nyeri berbeda pada individu-individu tersebut. 

Selain itu, untuk mengatasi nyeri post operasi masih kurang 

mendapat perhatian (Apfelbaum, 2003). Selama operasi 

dilakukan, terjadilah perlukaan jaringan pada tubuh yang dapat 

menimbulkan rangsangan noksius. Selanjutnya, terjadi proses 
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peradangan pada luka operasi yang berespon terhadap stimulus 

noksius. Selama proses dan post operasi akan mengakibatkan 

sensitisasi susunan saraf sensorik (Rodriguez, 2015). 

Adanya perubahan sensitisasi maka nyeri post operasi 

dirasakan adanya hyperalgesia yaitu rangsangan noksius kuat dan 

normal mengakibatkan nyeri sekarang terasa lebih berat, 

allodyna yaitu suatu rangsangan lemah yang normalnya tidak 

mengakibatkan nyeri menjadi terasa nyeri serta prolonged pain 

yaitu nyeri menetap walaupun stimulus sudah diberhentikan 

(Porreca, 2010). Dokter dan perawat harus memperhatikan 

penanganan nyeri yang sesuai dengan jenis operasi yang 

dilakukan. Jaringan luka (sumber nyeri) sampai nyeri dirasakan 

terdapat perjalanan secara elektrofisiologis yang disebut 

nosiseptif. Ada empat proses yang terjadi nosiseptif yaitu 

transduksi, transmisi, modulasi dan persepsi. 

b. Proses Transduksi 

Transduksi ialah suatu respon nosiceptor perifer adanya 

cedera atau rangsangan mekanis, panas dan kimia yang dapat 

menyebabkan jaringan rusak. Bahan noksius perifer berupa zat- 

zat kimia yang dikeluarkan oleh rusaknya sel selama saat sayatan, 

atau sebagai reaksi akibat hormonal dan neural karena luka. 

Pelepasan ion hodrogen (H+), asam arakidonat (AA) dan kalium 

disebabkan oleh rusaknya sel-sel di otot, tulang, fasia, kulit, 

ligamentum. Pelepasan ion-ion tersbut menyebabkan membran 

sel menjadi lisis. Asam arakidonat yang menumpuk mendorong 

enzim cyclooksigenase (COX-2) keluar dan merubah 
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asamtersebutmenjadi prostaglandin E2 (PGE2), prostaglandin G2 

dan prostaglandin H2. Zat- zat kimia tersebut berperan nyata 

membuat aktif reseptor nyeri perifer. Respon peradangan dan 

sensitisasi perifer mengakibatkan bengkak dan rasa nyeri pada 

lokasi yang rusak. Kerusakan ini dilakukan oleh ion H, ion K dan 

prostaglndin (Melzack et al, 2005). 

Prostaglandin dan zat kimia lain seperti leukotrien, 

serotonin, histamin serta bradikin dikeluarkan oleh rusaknya 

jaringan. Hal ini mempengaruhi pada proses sensitisasi noksius 

primer maupun skunder. Substansi kimia yang dikeluarkan akan 

meningkatkan permiabilitas pembuluh darah, oedema 

neurogenik, iritabilitas reseptor nyeri meningkat, dan 

mengakibatkan ujung reseptor nyeri teraktivasi saat berdekatan 

(Julius,2001). 

Jaringan luka akut menimbulkan sintesis meningkat dan 

migrasi sel dari sirkulasi darah menuju jaringan sitokin 

proinflalamsi humoral. Sitokin yang terlibat yaitu interleukin-s>á 

interleukin-6. Sitokin mempunyai peranan penting dalam 

eksaserbasi oedema dan hal penting memacu komponen 

peradangan dari nyeri inflamasi. Banyak yang mengatakan bahwa 

kadar interleukin yang meningkat saat alodina dan pemberian 

obat analgetik post operasi. Analgetik ini efektif untuk 

mempercepat kadar sitokin proinflamasi turun. Produksi sitokin 

proinflamasi dipengaruhi oleh polimorfisme genetik. Sehingga 

setiap individu kuantitas dan kualitas nyeri setiap orang berbeda- 

beda karena dipengaruhi produksi sitokin proinfalamsinya 
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(Meyer et al, 2008). 

c. Proses Transmisi. 

Transmisi merupakan pengiriman impuls noksius dari 

reseptor nyeri primer menuju sel di dalam kornus dorsalis sum- 

sum tulang belakang. Neuron sensorik aferen primer 

diklasifikasikan menurut ciri - ciri anatomi dan elektrofisiloginya. 

Serabut A - A� ���� �������� �� ������ ������ ������ ��������� ������ 

proyeksi ke lokasi distal yang disebut dengan ujung nosiseptif. 

Ujung proksimal dari serabut neuron ini masuk ke dalam kornu 

dorsalis sum-sum tulang belakang kemudian bersinapdengan sel- 

sel second neuron yang berada di lamina II (substansia gelatinosa) 

dan lamina V (nuklueus proprius) (Salter, 2010). 

Bror Rexed (1952) dalam Porecca, (2010) 

mengelompokkan substansi grisea sum- sum tulang belakang 

menjadi 10 lamina (lapisan) berdasarkan struktur letak saraf. 

Lamina I - VI berada di kornu dorsalis yang mempunyai peran 

dalam proses nyeri. Serabut A - >����������������������- V, serabut 

A - A������������� ��������á� �������������������������������������ä 

Serabut C berada di Lamina I, Lamina II dan sebagian lagi 

khusunya eferen visera berakhir di lamina V. Lamina I berisi 

berbagai jenis saraf dan paling utama adalah neuron proyeksi 

mempunyai fungsi melaksanakan proses informasi reseptor nyeri 

yang berasal dari serabut A-A��������������ä������������������� 

juga terdapat neuron innoksius untuk suhu, neuron yang sensitif 

terhadap stimulus yang disebut saraf WDR. Lamina II 

mengandung adanya neuron WDR dan reseptor nyeri spesifik, 
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serta sel-sel inhibisi eksitasi (Porreca,2010). 

Wide-dynamic range neuron (WDR) yang berlokasi dalam 

lamina V dan berespon terhadap stimulus noksius ataupun non- 

noksius, yang mengakibatkan menurunnya ambang respon serta 

meningkatnya area reseptif, sehingga terjadi peningkatan sinyal 

transmisi ke otak dan terjadi persepsi nyeri. Perubahan pada 

kornu dorsalis sebagai akibat kerusakan jaringan serta proses 

peradangan disebut sensitisasi sentral. Sensitisasi sentral 

menyebabkan neuron-neuron di dalam medula spinalis menjadi 

lebih sensitif terhadap rangsang lain dan menimbulkan gejala- 

gejala hiperalgesia dan alodina (Salter, 2010). 

Lamina III dan IV adalah terminalnya serabut bermielin 

dan sel-sel besar serta saraf eksitasi. Lamina V mempunyai peran 

sangat penting dalam proses reseptor nyeri karena serabut A - A 

dan serabut C berujung disini. Sel-sel di lamina ini memiliki akson 

yang menjadikan traktus spinotalamikus, traktus 

spinomesenfalik, dan sebagian kecil menjadi spinoretikularis dan 

nosiseptif spesifik. Lamina VI berupa sel-sel yang lebih kecil 

daripada neuron di lamina V yang mentransmisikan akson ke 

traktus spinotalamikus (Porreca,2010). 

d. Proses Modulasi 

Modulasi dinamakan dengan sebagai mekanisme inhibisi 

(hambatan) terhadap nyeri di dalam kornu dorsalis sum-sum 

tulang belakang dan di tingkatan lebih tinggi di batang otak dan 

otak tengah. Pada sum-sum tulang belakang mekanisme 

hambatan terhadap pengiriman nyeri terjadi pada sinaps pertama 
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antara neuron aferen primer dan sel-sel WDR dan NS dari second 

order. Dengan demikian mengurangi perpindahan spinotalamikus 

dari impuls noksius (Melzack & Wall, 2005). 

Modulasi sum-sum tulang belakang diperantarai oleh 

mekanisme hambatan dari zat endogen yang mempunyai 

pengaruh analgetik, yang dikeluarkan oleh interneuron spinal dan 

dari ujung terminal akson yang memiliki sifat hambatan yang 

menurun (desenden) dari central gray locus ceruleus dan dari 

supraspinal yang lain. Analgetik tersebut yaitu enkefalin, 

norepineprin, gammay aminobutyric acid (GABA). Analgesik 

endogen akan mengaktifkan reseptor opioid, alfa adrenergik dan 

reseptor lain yang bekerja melaksanakan hambatan pengeluaran 

glutamat dari aferen nosiseptif primer atau mengurangi reaksi 

post sinaptik dari second order neuron NS atau WDR (Dubin 

&Patapoutian, 2010). 

Modulasi adalah proses interaksi antara mediator yang 

mengakibatkan dan pengaruh hambatan dari analgetik endogen. 

Analgetik endogen seperti endorpin dan enkefalin melaksanakan 

modulasi nyeri. Beberapa sitokin misalnya interleukin-> yang 

berada di perifer, bersamaan dengan mengalirkan darah sampai 

ke susunan saraf pusat yang merangsang COX-2 di saraf otak 

sehingga membentuk prostaglandin yang dapat menimbulkan 

sensasi nyeri (Porreca, 2010). Sitokin interleukin-s> di sistem 

sarap pusat mempengaruhi efek tidak sama, tergantung 

banyaknya sitokin (Nemet, et al, 2009). Jumlah sitokin yang 

sedikit menstimulus efek hiperalgesia tapi dalam jumlah banyak 
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akan memberikan efek analgetik. Selain itu, sitokin dalam jumlah 

yang besar akan berpotensi dengan pengeluaran endorpin dalam 

darah dan memberikan efek anelgesia. Banyaknya sitokin dapat 

melepaskan endorpin dalam darah yang memberi pengaruh 

analgetik alami (Porreca, 2010; Rodriguez, 2015; Dubin & 

Patapoutian, 2010). 

e. Proses persepsi 

Sel saraf nosiseptif akson dan sel WDR tanduk dorsalis 

bersinap dengan sel simpatis kornus anterolateral, saraf motorik 

kornu anterior, batang otak, otak tengah dan talamus. Sinaps yang 

terbentuk oleh saraf motorik kornu anterior yang mempunyai 

tugas terhadap reaksi berupa reflek menghindar muskuloskeletal 

akan adanya nyeri fisiologi sehingga bisa menurunkan kerusakan 

jaringan. Sinaps dengan sel kornu anterolateral mempunyai tugas 

terhadap respon simpatis segmental, diantaranya menyempitkan 

pembuluh darah, merelaksasikan pembuluh darah dan 

berdampak terhadap sistem gastrointestinal dan kardiovaskuler 

(Melzack et al, 2005). 

Serabut asenden berjalan silang sebelum ke otak pada 

saluran spinotalamikus. Saraf pada saluran spinotalamikus adalah 

Wide Dinamic Range (WDR) atau saraf high threshold berjalan 

melalui pons, medulla oblongata, dan otak tengah ke daerah 

spesifik di talamus. Bermula dari talamus, pesan informasi aferen 

selanjutnya dibawa ke korteks somatosensorik. Traktus 

spinotalamikus akan mengirimkan cabang kolateral menuju 

formasio retikularis. Impuls yang ditransmisikan melalui saluran 



102  

ini mempunyai peran terhadap perbedaan nyeri dan reaksi emosi 

yang diterima. Formasio retikularis berperan dalam peningkatan 

aspek emosional dari nyeri seperti reflek somatik dan otonomik. 

Aktivasi dari struktur supraspinal diperantarai oleh Essenstial 

Amino Acids (EAAs), tetapi neurotransmitter yang terlibat dalam 

proses sentral dari informasi nosiseptik belum dapat dijelaskan 

(Poreeca,2010). 

4. Mekanisme Nyeri Post Hemoroidektomi Terpasang Tampon. 

Setelah mengalami perjalanan secara elektrofisiologis 

proses nyeri post hemoroidektomi. Pasien post hemoroidektomi 

yang terpasang tampon akan mengalami nyeri lebih berat 

dibandingkan dengan yang tidak terpasang tampon. 

Pemasangan tampon post hemoroidektomi diindikasikan 

pada hemoroid sirkuler prolaps atau piles besar dan dieksisi 

secara sirkumferensial (William, 2012). Pemasangan tampon 

dalam kanalis analis menjadi penyebab utama nyeri post 

hemoroidektomi (Rosen, 2013). Mekanisme nyeri tampon post 

hemoroidektomi karena adanya spasme internal yang 

menyebabkan regangan dan tekanan pada saraf perifer di kanalis 

analis (Wasvary, 2011). Nyeri hemoridektomi terpasang tampon 

12 jam pertama yaitu nyeri sedang � berat, 12 jam kedua 

mengalami nyeri sedang (Prasetyo, 2015) 

5. Penatalaksanaan Nyeri 

Pedoman pemberian analgetik untuk menangani nyeri 

post operasi, WHO merekomendasikan penanganan nyeri 

berdasarkan tingkat nyeri pasien. Penggunaan analgetik 
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mempunyai tujuan berkelanjutan dari tiga proses perjalanan 

nyeri yakni obat antiinflamasi nonsteroid untuk menekan saat 

proses transduksi, anestesi lokal untuk penekanan saat proses 

transmisi dan penggunaan opioid untuk peningkatan proses 

modulasi (Gaiser, 2007). Pemberian obat analgesik post operasi 

dapat diberikan per oral, infus, mengeblok neuron perifer, 

memblok neuroaksial dengan lokal anestesi dan intraspinal 

opioid (Brown, 2010). 

Obat analgesik yang dapat digunakan untuk 

penatalaksanaan nyeri post operasi ada empat golongan (Gaiser, 

2007). Obat analgesik non opioid adalah obat yang mempunyai 

peran target pada enzim cyclooksigenase (COX). COX berfungsi 

dalam memecah mediator nyeri, yaitu prostaglandin. Jenis obat 

analgesik nonpoioid meliputi obat paracetamol, ketorolak, 

ketopren, gabapentin, dan pregabalin. Sedangkan obat analesik 

opioid dikelompokkan menjadi opiod lemah dan kuat. Obat ini 

memiliki karakteristiknya seperti morfin. Bersifat adiksi yaitu 

habituasi da ketergantungan. Jenis obat opioid lemah meliputi 

kodein, tramadol, dan paracetamol kombinasi kodein/tramadol. 

Jenis obat analgetik opioid kuat meliputi morfin, diamorfin dan 

pethidin. Analgesik yang terakhir adalah anagesik adjuvan, yaitu 

jenis anal gesik obat yang memiliki karakteristik anti nyeri lemah 

atau anal gesiknya tidak ada sama sekali apabila diberikan 

sendiri,tetapi mampu memberikan efek yang meningkat apabila 

ditambahkan dengan analgesik lain seperti obat ketamin dan obat 

clonidine. Pada nyeri obstruksi usus dapat diberikan octrotide, 
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anticolonergik. Penjelasan lebih lanjut Lihat tabel. 4.5. 

Tabel.4.5. Pemberian Obat Analgetik 
 

Golongan Jenis obat 

Analgesik non opioid Obat Paracetamol 

Obat NSAIDs, Including COX-2 

inhibitor Obat Gabapentin, 

pregabalin 

Analgesik opioid lemah 

(weak) 

Obat Kodein Obat Tramadol 

Obat Paracetamol kombinasi 

dengan kodeine / tramadol 

Analgesik opioid 

kuat (strong) 

 

Obat Morphine Obat Diamorphine 

Obat Pethidine ObatPiritramide 

ObatOxycodone 

Adjuvant ObatKetamine 

ObatClonidine 

(sumber:guidline WHO). 

Pilihan terapi obat untuk penatalaksanaan nyeri 

berdasarkan jenis operasi yang direkomendasikan World Health 

Organization (WHO) dan World Federation of Societies of 

Anaesthesiologiests (WFSA) (lihat tabel 2.6). Pemberian terapi 

analgesik ini dilhat berdasarkan sensasi nyeri paling ringan, dapat 

diberikan sebagai obat tambahan analgesik pada tingkat nyeri 

sangat berat. 

Penatalaksanaan nyeri post operasi harus memperhatikan 

langkah-langkah nyeri ringan sampai nyeri berat. Langkah 



105  

pertama, yaitu nyeri ringan. Jenis operasi yang termasuk dalam 

kategori nyeri ringan adalah operasi hernia inguinalis, varises, 

laparaskopik. Pemberian obat-obatanya mliputi tahap 

paracetamol dan infiltrasi luka dengan anestesi lokal, pemberian 

non-steroid anti inflamatory drugs (NSAID) dan pemberian blok 

regional, dengan ditambahkan opioid lemah atau analgesik 

tingkat pertama dengan sedikit demi sedikit intra vena line opioid 

kuat jika diperlukan. Langkah kedua, yaitu nyeri sedang. Jenis 

operasi dalam kateori ini yaitu operasi pinggul, histerektomi,dan 

operasi mandi bula. Pemberian obat langkah kedua ini yaitu 

paracetamol dan infiltrasi luka dengan anestesi lokal, pemberian 

NSAID (bila ada kontraindikasi) dan pemberian blok saraf perifer 

(pemberian tunggal atau infus terus - menerus) atau injeksi 

opioid Pain Controlled Analgesic IV (PCA IV). Langkah ketiga, 

nyeri berat. Jenis operasi dalam kategori nyeri berat yaitu 

pembedahan thorak, operasi abdomen bagian atas, operasi aorta, 

operasi lutut. Pemberian obat jenis nyeri berat ini meliputi 

paracetamol dan infiltrasi luka dengan anestesi lokal, pemberian 

NSAID (apabila ada kontraindikasi) dan analgetik epidural lokal 

atau saraf perifer utama atau blok pleksus atau injeksi opioid 

(PCA IV). Pilihan terapi nyeri berdasarkan jenis operasi bisa 

dilihat pada tabel4.6. 
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Tabel 4.6. Pilihan Terapi Nyeri Berdasakan Jenis Operasi. 
 

Level nyeri Jenis 

operasi/pembedahan 

Obat yang diberikan 

Langkah 1: 

nyeriringan 

Hernia inguinalis 

Varises Laparascopik 

Paracetamol dan infiltrasi 

luka dengan anestesi lokal 

NSAID   (bila   ada 

kontraindikasi)dan 

Analgetik blok regional, 

tambahkan  opioid lemah 

atau analgesik pertama 

dengan sedikit demi sedikit 

intravena opioid kuat jika 

diperlukan 

Langkah 2: 

nyeri 

sedang 

Operasi 

pinggul Histerektomi 

Operasi rahang 

Paracetamol dan infiltrasi 

luka dengan anestesi lokal 

NSAID (bila ada 

kontraindikasi)dan 

Blok saraf perifer 

(pemberian tunggal atau 

infus terus menerus) atau 

injeksi opioid (PCA IV) 

Langkah 3: 

nyeri berat 

Pembedahan torak 

Operasi 

abdomen atas Operasi 

aorta 

Paracetamol dan infiltasi 

luka dengan anestesi lokal 

NSAID (apabila  ada 

kontraindikasi)dan 
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Operasi lutut Analgetik epidural lokal 

atau saraf perifer utama 

atau blok pleksus atau 

injeksi opioid (PCAIV) 

(sumber: guidline WHO). 

Beberapa jenis obat nyeri yang sering diberikan pada 

pasien post omi hemoroidektomi di rumah sakit yaitu ketorolak 

dan paracetamol. Ketorolak adalah suatu golongan obat anti 

inflamasi non steroid (NSAID). Obat ini berguna untuk jangka 

pendek (< 5 hari). Obat ketorolak diberikan sebagai obat tunggal 

maupun sebagai opioid suplemen pada pasien post 

operasi(Rahmatsyah,2008). Bioavibilitas pada saat diberikan per 

oral, intramuskular dan intravena bolus 100% yang diabsorbsi 

oleh usus. Puncak konsentrasi diberikan per oral terpenuhi 

dengan estimasi ± 45 menit, intramuskuler 30-45 menit serta 

intravena bolus 1 - 3 menit. Konsentrasi 99 ketorolak bergabung 

protein plasma. Di plasma konsentrasinya menurun sesudah 6 

jam diberikan (Bimantoro, 2003; Yusuf, 2008). 

Ketorolak memiliki efek anti peradangan, anti nyeri dan 

antipiretik. Ketorolak bekerja dengan cara sintesis prostaglandin 

dihambat dimana prostaglandin merupakan mediator yang 

berperan pada peradangan, nyeri, demam, dan untuk 

menghilangkan nyeri perifer. Ketorolak merupakan obat 

penghambat prostaglandin yang bekerja dengan menghambat 

sintesis dan menghambat aksi prostaglandin pada organ target 

(Jusuf, 2008). Hapsari & Mutmainah (2014) ��������ó Evaluasi 
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penggunaan analgetik pada pasien post appendiktomi di RSUP DR 

Soeradji Klaten, 100% pasien diberikan ���������óä Chandra 

(2014) meneliti tentang penggunaan obat analgesik pada pasien 

cedera kepala bahwa ketorolak 92,30 % diberikan obat ketorolak. 

Paracetamol bermanfaat sebagai obat anti nyeri dan anti 

demam. Parasetamol dikombinasikan dengan opioid bertujuan 

untuk mengurangi nyeri berat post operasi dan obat paliatif pada 

penderita kanker (Nicol, 2011). Mekanisme kerja anti nyeri dari 

paracetamol adalah 8 menit post intravena, 30 � 40 menit 

merupakan efek puncaknya dan 4 � 6 jam durasi analgetiknya 

selanjutnya waktu 2 - 15 menit diberikan secara intravena 

(Ismail, 2013). paracetamol digunakan sebagai obat untuk 

meredakan nyeri, yaitu nyeri ringan sampaisedang. 

Mekanisme kerja paracetamol sama dengan obat NSAID 

lainnya yaitu menghambat sintesis prostaglandin. Paracetamol 

bekerja dengan cara menginhibisi siklooksigenasi (COX) dan 

menyeleksi terhadap COX-2. Siklooksigenasi tidak secara esensial 

menginhibisi hasil proclotting tromboxane. Paracetamol 

menghambat wujud oksidasi dari enzim COX, yang memproteksi 

dari pembentukkan kimiawi bentuk pro-inflammatory,sehingga 

dapat mengurangi jumlah prostaglandin E2 yang berada di otak, 

selanjutnya mengurangi ambang batas hipotalamus di pusat 

pengaturan suhu (Molnar, 2003). Ismail M (2013) meneliti 

tentang pemberian paracetamol 500 mg vs tramadol 50 mg oral, 

bahwa kedua obat tesebut mempunyai pengaruh efektif dalam 

menurunkan nyeri post operasi. Nicol (2011) menyatakan bahwa 
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paracetamol intravena 50 % mendapat efek analgesik yang lebih 

baik dibandingkan placebo. 

Black & Hawks (2009) bahwa penatalaksanaan non 

farmakologis yang dapat dilakukan pada pasien mengalami nyeri 

post pembedahan diantaranya: masase dalam pintu pintu gerbang 

bertujuan untuk merangsang serabut A - > mentrasmisikan 

persepsi tidak nyeri, mengeblok atau menghambat berpindahnya 

impuls nyeri seperti menggosok kulit dan menggunakan panas 

dingin (Smeltzer & Bare, 2010). Kompres hangat dapat membuat 

aliran darah meningkat ke daerah dan menghambat nyeri dengan 

meningkatkan kesembuhan. 

Metode stimulus elektrikal transkutan memakai baterai 

berelektroda yang ditempatkan pada daerah kulit guna 

memperoleh efek kesemutan, menggetarkan atau berdengung 

pada tempat nyeri yang dirasakan. Metode ini dapat menurunkan 

nyeri dengan merangsang saraf tidak nyeri. Mekanisme ini sesuai 

dengan gate control (Price, 2005). Akupuntur adalah salah satu 

jenis terapi penusukan jarum- jarum pada titik lokasi yang 

tersebar di seluruh tubuh. Akupresur adalah metode non invasif 

untuk mengurangi nyeri berdasarkan prinsip akupuntur. 

Tekanan, pijatan, atau stimulasi kulit seperti hangat atau dingin 

diaplikasikan pada titik-titik akupunktur. Distraksi dan relaksasi 

merupakan bagian dari terapi perilaku kognitif. Keduanya adalah 

terapi mengendalikan nyeri dengan melakukan kegiatan-kegiatan 

tertentu oleh pasien sehinggan menurunkan nyeri (Black & 

Hawks,2009). 
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A. Pengertian,Tujuan, dan Efek Kompres Dingin 

1. Pengertian Kompres Dingin. 

Kompres dingin yaitu suatu tindakan kompres 

menggunakan suhu yang rendah dapat mempunyai efek 

fisiologis. Suhu digambarkan sebagai sangat dingin (< 100C), 

dingin (10 - 18 0C), sejuk (18 - 270 C), hangat kuku (27 - 370C), 

hangat (37 - 400 C), panas (40 - 460 C) dan sangat panas (> 460 

C) ( Kozier, 2010). Kompres dingin adalah sebuah terapi 

dingin yang sederhana dan murah dan penting dalam 

penatalaksanaan managemen nyeri non farmakalogi. Gel pack 

atau ice pack biasanya digunakan dengan menggunakan 

handuk atau kassa antara kulit dan selama mampu menahan 

rasa dingin yang ekstrem saat kontak pertama kali dari ice 

pack, pendingin homogen dan menyediakan area yang bersih. 

Kompres dingin dapat diberikan selama waktu kurang lebih 

15 - 20 menit (Demir, 2012). 

Wenierti (2016) mengatakan pemberian ice pack 

terhadap penurunan nyeri paska pembedahan episiotomi post 

partum yaitu sebelum (7,6) setelah pemberian ice pack (4,27). 

Penelitian tersebut menunjukkan ada perbedaan rerata 

bermakna skala nyeri post episiotomi pre dan post dilakukan 

terapi ice pack dengan p-value 0,01. Kompres dingin 

menyebabkan penurunan nyeri yang dilakukan di area 

perineum yang memberikan efek anestesi lokal sehingga 

membuat daerah sekitar menjadi mati rasa. Purnamasari 

(2014) mengatakan bahwa pasien fraktur efektif diberikan 
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kompres dingin yang dapat menurunkan nyeri, p-value 0,00. 

Steen, et al (2007) mengatakan bahwa terapi kompres dingin 

efektif menurunkan nyeri > 50% dengan nilai p-value 0,02. 

Teori ini berkaitan dengan teori gate control dimana stimulasi 

kulit berupa kompres dingin dapat meningkatkan 

perpindahan serabut A - >� ����� ������ ������ ���� ������ �����ä 

Sehingga gerbang menutup stimulus nyeri melewati serabut C 

yang berdiameter kecil menyebabkan nyeri berkurang 

(Melzack & Wall, 1965 dalam Potter & Perry,2010). 

2. Tujuan Kompres Dingin 

Tujuan dari kompres dingin yaitu untuk menyerap 

panas dari daerah tubuh yang terluka. Kompres dingin 

berguna mengurangi perdarahan dengan cara pembuluh 

darah vasokontriksi, mengurangi inflamasi; mengurangi nyeri 

dengan kecepatan konduksi saraf diperlambat, membuat mati 

rasa dan bekerja sebagai counterirritant (Kozier, 2010). 

Istiqomah (2007) menyatakan bahwa tujuan dari kompres 

dingin yaitu nyeri berkurang akibat trauma atau 

edema,mencegahkepala memar, denyut jantung diperlambat, 

pembuluh darah vasokontriksi dan arus saraf lokal 

diperlambat. Menurut Potter & Perry (2009) kompres dingin 

bertujuan menurunkan aliran darah ke lokasi cedera, 

menghambat adanya edema dan mengurangi peradangan. 

Kompres dingin juga bertujuan untuk menghilangkan nyeri, 

mengurangi nyeri lokal. Selain itu kompres dingin dapat 

mengurangi kebutuhan oksigen pada jaringan, meningkatkan 
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koagulasi darah pada tempat cedera. 

3. Efek Fisiologis Kompres Dingin 

Efek pemberian kompres dingin diantaranya; 

vasonkontriksi untuk mengurangi darah yang mengalir ke 

area tubuh yang terkena cedera, menghambat terbentuknya 

edema, dan mengurangi peradangan (Perry & Potter, 2009). 

selain itu kompres dingin memberi efek fisologis sebagai 

anestesi lokal untuk mengurangi nyeri lokal, meredakan 

perdarahan, merelaksasikan otot untuk menghilangkan nyeri, 

menurunnya metabolisme sel untuk mengurangi kebutuhan 

O2 pada jaringan, viskositas darah naik untuk peningkatan 

koagulasi darah pada tempat cedera (Smeltzer & Bare,2010). 

Kompres dingin di tengkuk mempunyai efek dingin dan 

selanjutnya 30 - 40 detik memberi efek hangat. Karena es batu 

menyebabkan pelepasan endorpin yang berasal dari medula 

spinalis dan otak ke pembuluh darah sehingga menimbulkan 

rasa euforia. Pemberian es batu di tengkuk diberikan selama ± 

20 menit (Daily nutrition news, 2015). Ada empat tahapan 

mekanisme kerja kompres dingin. Pertama adalah sensasi 

dingin, kedua adalah membuat kulit merasa terbakar 

(menusuk), ketiga rasa sakit tetapi hanya sementara, dan 

tahap terakhir dan yang paling penting adalah mati rasa 

(Freeman, 2014). 
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B. Mekanisme Gate Control Kompres Dingin terhadap Nyeri 

Melzack dan Wall (1965) dalam Tamsuri (2007) 

menyatakan bahwa kompres dingin mampu mengaktivasi serabut 

saraf A- > yang berdia meter lebih cepat dan lebih besar. 

Mekanisme ini menyebabkan perpindahan impuls nyeri menurun 

melewati serabut A-A dan serabut C yang berdiameter kecil. 

Impuls nyeri tertutup oleh gerbang sinaps. Smeltzer & Bare 

(2010) kompres dingin memberi efek anti nyeri dengan cara 

mempercepat transmisi neuron dihambat sehingga impuls nyeri 

yang disalurkan ke otak berkurang. Mekansime selanjutnya, 

kompres dingin bekerja adalah rasa dingin lebih dominan dan 

akan menurunkan rasa nyeri. Potter & Perry (2006) mengatakan 

bahwa kompres dingin dapat menghilangkan nyeri. Cara kerja 

dari kompres dingin adalah dengan pelepasan endorpin, sehingga 

transmisi nyeri diblok oleh saraf A - >� ����� ��������� �������� 

lebih besar dan lebih cepat. Pada tahap transmisi ini menghambat 

perpindahan nyeri melewati serabut C dan serabut A-A 

berdiameter kecil sehingga gerbang sinap menutup perpindahan 

impuls nyeriterhambat. 

Mekanisme kompres dingin dalam menurunkan nyeri 

bekerja pada tahap modulasi. Kompres dingin di tengkuk mampu 

menstimulus sensasi dingin pada jaringan kulit sehingga 

mengaktivasi transmisi serabut A- >� ��������������� �������� 

lebih besar dan cepat menjadikan gerbang sinap tertutup. 

Gerbang sinap yang menutup transmisi impuls nyeri dan 

terhambat di corda spinalis akan mengaktivasi kortek serebri 
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untuk mengeluarkan endorpin sehingga membuat rileks dan 

perasaan senang (Huss, 2007; Potter & Perry, 2009). Sedangkan 

pada nyeri dihambat analgesik pada proses perjalanan nyeri yaitu 

transduksi. 

 
C. Indikasi dan Kontraindikasi Kompres Dingin 

Indikasi kompres dingin (cold pack) digunakan untuk 

manajemen nyeri, anti inflamasi, mengendalikan edema, 

menurunkan spasme otot/otot tegang (William, 2012). Indikasi 

dari kompres dingin yaitu pertama menurunkan spasme otot, 

untuk merelaksasikan otot dan menurunkan kontraktilitasnya. 

Kedua inflamasi, untuk permeabilitas kapiler menurun, 

menurunkan aliran darah, menghambat metabolisme seluler. 

Ketiga nyeri, kompres dingin menurunkan nyeri dengan 

menghambat kecepatan konduksi saraf dan menghambat input 

saraf menimbulkan mati rasa, dan bekerja sebagai counterirritant 

serta meningkatkan ambang batasnyeri. Keempat cedera 

traumatik, kompres dingin pendarahan dihambat dengan cara 

pembuluh darah kontriksi, mereduksi edema dengan 

menurunkan permeabilitas kapiler (Kozier & Erb, 2010). Daily 

nutrition news (2015), kompres dingin es di tengkuk selama 2-3 

kali dalam seminggu dapat menguntungkan kita diantaranya 

meningkatkan kualitas tidur, memperbaiki sistem pencernaan, 

mengatasi sakit kepala, migrain, meringankan nyeri sendi dan 

sakit gigi, meningkatkan energi, mengatasi masalah hipertensi, 

hipotensi, atritis,membuat efek relaksasi, menyembuhkan 
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gangguan psikoemosional, stress, kelelahan kronis, depresi dan 

insomnia. 

Kontraindikasi pemberian kompres dingin yaitu pasien 

alergi dingin. Luka terbuka tidak diperbolehkan dengan kompres 

dingin, karena dapat merusak jaringan sehingga aliran darah 

berkurang ke daerah luka tersebut. Hipersensitivitas dingin juga 

dapat mengganggu nutrisi jaringan lebih lanjut (Kozier & Erb, 

2010). Demir (2012) mengatakan bahwa kontraindikasi dari 

kompres dingin meliputi urtikaria, hipersensitif pada dingin. 

Sebelum diberikan terapi, kaji kondisi kulit dan hati-hati reaksi 

kulit yang tidak dinginkan. Respon kulit normalnya merah muda 

atau eritema setelah diberikan kompres dingin. Tanda dan gejala 

yang harus dihindari untuk kompres dingin kebanyakan muncul 

seperti nyeri hebat, perubahan warna kulit (merah gelap), 

kebakar suhu dingin, melepuh dan edema (William,2012). 

 
D. Relaksasi Napas dalam 

1. Pengertian Relaksasi Napas Dalam 

Salah satu penanganan nyeri non farmakologi yaitu 

relaksasi napas dalam. Smeltzer & Bare (2010) relaksasi napas 

dalam adalah cara menghirup udara secara dalam, napas 

perlahan (inspirasi secara optimal) dan napas dikeluarkan 

secara perlahan. Teknik ini bergun ventilasi paru lebih 

maksimal dan oksigenasi darah yang optimal. Beberapa 

penelitian telah menunjukkan nyeri post operasi menurun 

setelah melakukan relaksasi napas dalam secara efektif. 
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Yusrizal (2012) meneliti nyeri menurun setelah pasien 

dilakukan relaksasi napas dalam pada pasien post 

apendiktomi di RSUD Dr. Zein Painan dari skala nyeri lim 

menjadi skala nyeri 3 dengan p-value 0,000. Norarizki (2009) 

mengatakan bahwa ada pengaruh signifikan melakukan 

relaksasi napas dalam mampu menurunkan nyeri pada pasien 

paska pembedahan fraktur dengan p-value 0,006. 

2. Tujuan dan Manfaat 

Smeltzer & Bare (2010) tujuan relaksasi napas dalam 

yaitu untuk mengontrol ventilasi paru dan efisien serta kerja 

napas berkurang, inflasi alveolar maksimal, relaksasi otot 

meningkat, ansietas berkurang, frekuensi pernapasan menjadi 

lambat, udara yang terperangkap berkurang serta kerja napas 

berkurang. 

Manfaat relaksasi pada pasien post hemoroidektomi, 

saat relakasasi pernapasan pasien menjadi lebih baik dan 

teratur serta konsentrasi oksigen meningkat dalam tubuh 

yang membuat darah mengalir ke jaringan yang rusak dapat 

terpenuhi.Otot-otot abdomen menjadi berfungsi lebik baik. 

Saat relaksasi perhatian pasien tidak pada nyeri post operasi 

melainkan ke sensasi dari efek relaksasi tersebut. 

3. Mekanisme Relaksasi Napas Dalam terhadap Nyeri 

Smeltzer & Bare (2010) teknik ini bekerja dengan 

intensitas nyeri diturunkan melalui metode; pertama, otot 

rangka direlaksasikan yang menrasakan spasme disebabkan 

oleh prostaglandin yang meningkat maka terjadi pembuluh 
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darah mengalami vasodilatasi dan aliran darah menuju ke 

daerah yang mengalami tegang dan kekurangan oksigen. 

Kedua, ini dipercaya dapat menstimulus tubuh untuk 

melepaskan opioid endogen berupa hormon enkefalin 

danendorpin. 

Selain itu, penurunan nyeri oleh teknik ini disebabkan 

ketika seorang melaksanakan relaksasi napas dalam untuk 

mengontrol nyeri. Relaksasi dapat menguatkan komponen 

saraf parasimpatik secara stimulan sehingga menyebabkan 

terjadinya kadar hormon kortisol dan adrenalin menurun 

dalam tubuh yang mempengaruhi stress. Hal ini akan 

meningkatkan konsentrasi dan membuat klien merasa tenang 

untuk mengatur ritme pernapasan teratur. Maka akan 

mendorong terjadinya peningkatan kadar PaCO2 dan 

penurunan kadar pH sehingga terjadi kadar oksigen (O2) 

meningkat dalam darah (Handerson, 2005). Pemberian teknik 

relaksasi menjadi kebijakan setiap klien dilakukan suatu 

rumah sakit. 



119  

 

 



120  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI 

RESUME 



121  

karakteristik responden yang merasakan nyeri post 

hemoroidektomi yang terpasang tampon sebagian besar berumur 

43,8 tahun dan 45,5 tahun. Jenis kelamin yang paling banyak pada 

kelompok kontrol dan kelompok intervensi adalah laki-laki. 

Pengalaman nyeri operasi sebelumnya sebagian besar yaitu tidak 

pernah mengalami nyeri operasi sebelumnya dan pemberian 

analgetik yaitu kedua kelompok seluruhnya mendapatkan 

analgetik non-opioid (ketorolak) namun analgetik tidak menjadi 

faktorperancu. 

Pemberian kompres dingin di tengkuk ditambah dengan 

terapi standar berpengaruh terhadap penurunan nyeri pada 

pasien post hemoroidektomi yang terpasang tampon pada 

kelompok intervensi. Demikian juga pada kelompok kontrol 

didapatkan bahwa pemberian terapi standar (relaksasi napas 

dalam) berpengaruh terhadap penurunan nyeri. Hal ini 

menunjukkan bahwa kompres dingin dan terapi standar 

berpengaruh untuk menurunkan nyeri pada pasien post 

hemoroidektomi yang terpasang tampon. Pemberian kompres 

dingin dengan terapi standar (relaksasi nafas dalam) berdasarkan 

hasil penelitian didapatkan bahwa ada perbedaan selisih 

penurunan nyeri diantara kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol setelah dilakukanperlakuan. 

Karakteristik umur, jenis kelamin dan pengalaman nyeri 

operasi sebelumnya berdasarkan analisa multivariat dalam 

penelitian ini diperoleh bahwa ketiga variabel konfonding tidak 

mempunyai kontribusi terhadap penurunan nyeri. 
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Terapi kompres dingin terbukti berpengaruh untuk 

menurunkan tingkat nyeri pasien post hemoroidektomi, maka 

disarankan agar terapi kompres dingin dapat menjadi 

pertimbangan salah satu intervensi mandiri keperawatan yang 

dapat dilakukan perawat untuk mengatasi nyeri pasien post 

hemoroidektomi atau dalam manajemen nyeri. 

Pengaruh terapi kompres dingin pada pasien post 

hemoroidektomi yang tidak terpasang tampon atau yang 

terpasang tampon atau jenis operasi lainnya dengan jumlah 

responden yang lebih banyak, kriteria inklusi lebih spesifik dan 

waktu terapi lebih dari 2x/hari dan menggunakan desain metode 

penelitian yang lebih baik lagi. 
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