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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembedahan merupakan suatu peristiwa yang berpengaruh terhadap tubuh 

manusia yang berimplikasi pada pengelolaan nyeri. Pasca bedah  penderita 

merasakan nyeri hebat dan 75% penderita mempunyai pengalaman yang kurang 

menyenangkan akibat pengelolaan nyeri yang tidak adekuat. Kedua proses yang 

terjadi selama dan pasca pembedahan akan mengakibatkan sensitisasi susunan 

saraf sensorik (Sutanto, 2004). 

Nyeri pasca bedah disebabkan oleh trauma, tetapi kemungkinan sebab lain 

harus dipertimbangkan. Sebaiknya, pencegahan nyeri direncanakan sebelum 

operasi agar penderita tidak terganggu oleh nyeri setelah pembedahan. Analgetik 

sebaiknya diberikan sebelum nyeri timbul dengan dosis yang memadai disebut 

pre-emptive. Jenis obat dan cara pemberiannya bergantung pada penyebab, letak 

nyeri, dan keadaan penderita (De Jong, 2005). 

Nyeri pasca bedah, merupakan keadaan yang sangat dikuatirkan oleh 

penderita sebelum menjalani operasi. Warfield dan Kanh melaporkan 57% dari 

penderita yang akan dioperasi menaruh perhatian yang serius terhadap kekuatiran 

nyeri pasca bedah  dan 80% dari mereka ternyata mengalami nyeri sedang sampai 

berat pasca bedah. Nyeri pasca bedah  ini tidak hanya terjadi setelah pembedahan 

mayor, tetapi juga terjadi setelah pembedahan minor (Rifki, 2005). Keuntungan 

penanganan nyeri pasca bedah yang adekuat akan mengakibatkan penderita 
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merasa senang, dengan demikian timbul rasa puas, bisa cepat mobilisasi, 

komplikasi jantung dan paru menjadi minimal, berkurangnya resiko trombosis 

vena dalam (deep vein thrombocis), masa pemulihan menjadi lebih cepat dengan 

tidak berkembang menjadi nyeri kronis dan yang akan mengurangi biaya 

perawatan (Rifki, 2005).      

Oleh karena rehabilitasi pasca bedah ditujukan agar fungsi alat gerak dapat 

dipertahankan dengan baik, maka keluhan nyeri harus dikontrol, umumya dengan 

obat-obatan analgetik sesuai berdasarkan intensitas nyeri (De Jong, 2005). Non  

selektif  NSAID digunakan untuk nyeri sedang, dengan efek samping pada saluran 

pencernaan, kardiovaskuler, ginjal, dan hati. Cox-2 Inhibitor digunakan untuk 

nyeri sedang, dengan efek samping lebih ringan dari non selektif  NSAID. Opioid 

digunakan untuk nyeri sedang sampai berat, dengan efek samping depresi nafas, 

depresi saraf pusat dan adiksi. Tramadol digunakan untuk nyeri sedang sampai 

agak berat, dengan efek samping nausea,fatique, dan dizziness (Abrory,  2008).   

Asetaminofen merupakan salah satu obat yang penting untuk pengobatan 

nyeri ringan sampai sedang. Asetaminofen dosis tunggal efektif untuk terapi nyeri 

pasca operasi. Asetaminofen mempunyai efek anti inflamatory, analgesik dan 

antipiretik yang tidak berbeda secara signifikan dengan aspirin (Katzung, 1998). 

Asetaminofen tidak menghambat aktivasi neutrofil, sedangkan NSAID lain 

menghambat aktifasi tersebut (Katzung, 1998). Asetaminofen dosis terapeutik 

tunggal atau berulang tidak berefek terhadap sistem kardiovaskular dan sistem 

pernafasan. Perubahan asam basa tidak terjadi, dan juga  tidak menyebabkan 

iritasi, erosi, atau perdarahan lambung yang mungkin terjadi setelah pemberian 



 

 

3

salisilat. Asetaminofen tidak mempunyai efek samping terhadap platelet, waktu 

perdarahan, atau ekskresi asam urat (Katzung, 1998). Menimbang efek yang 

ditimbulkan oleh Acetaminofen pada pemberian dosis terapeutik sesuai yang 

dianjurkan, asetaminofen biasanya dapat di tolerir dengan baik. 

Dengan demikian penulis tertarik mengadakan penelitian tentang pengaruh 

pemberian analgesik Asetaminofen terhadap awitan nyeri pasca bedah anggota 

gerak atas. Selain itu juga karena penelitian ini belum banyak diteliti. 

  

B. Perumusan  Masalah 

Masalah yang dapat dirumuskan yaitu apakah ada pengaruh asetaminofen dalam 

memperlambat awitan nyeri pasca bedah ortopedi anggota gerak atas. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh dari asetaminofen dalam memperlambat  awitan nyeri pasca 

bedah ortopedi anggota gerak atas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan : 

1. Mengetahui efek asetaminofen terhadap awitan nyeri pasca bedah ortopedi. 

2. Asetaminofen diharapkan mampu mengurangi nyeri pasca bedah ortopedi, dan 

mampu mempercepat masa rehabilitasi bedah lebih awal. 


