
PENGARUH ANALGESIA AKUPUNKTUR  
FREKUENSI KOMBINASI TERHADAP ONSET NYERI 

PASIEN PASCA OPERASI LENGAN BAWAH TERTUTUP 
 
 

SKRIPSI 
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan 

Mencapai Derajat Sarjana S-1 
 
 

 

 
 

 
 

 
Diajukan Oleh : 

 
ASTRID GAYATRI 

J 500040032 
 
 
 
 
 

Kepada : 

 
FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
2008 



ii 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A.Latar Belakang Masalah 
Fraktur antebrakius pada orang dewasa yang tersering disebabkan 

oleh kecelakaan lalu lintas yang dapat mencederai, baik pengendaranya 

maupun orang lain. (De Jong, 2005). Pengelolaan patah tulang secara 

umum mengikuti prinsip pengobatan kedokteran pada umumnya, yaitu 

yang pertama dan utama adalah jangan mencederai pasien ( primum non 

nocere). Salah satu cara yang digunakan dalam mengembalikan posisi 

patahan tulang ke posisi semula yaitu dengan reposisi secara operatif 

diikuti dengan fiksasi patahan tulang dengan pemasangan implant. 

Keuntungan reposisi secara operatif adalah bisa dicapai reposisi 

sempurna dan bila dipasang fiksasi interna yang kokoh, sesudah operasi 

tidak perlu lagi dipasang gips dan segera bisa dilakukan mobilisasi. 

Kerugiannya adalah reposisi secara operatif ini mengundang risiko infeksi 

tulang. (De Jong, 2005). 

Pembedahan merupakan suatu peristiwa yang bersifat bifasik 

terhadap tubuh manusia yang berimplikasi pada pengelolaan nyeri. Pasca 

pembedahan (pasca operasi) pasien merasakan nyeri hebat dan 75% 

penderita mempunyai pengalaman yang kurang menyenangkan akibat 

pengelolaan nyeri yang tidak adekuat. (Sutanto, 2004). 

Nyeri akibat operasi, merupakan keadaan yang sangat dikuatirkan 

oleh pasien sebelum menjalani operasi. Warfield dan Kahn melaporkan 

57% dari pasien yang akan dioperasi menaruh perhatian yang serius 

terhadap kekuatiran nyeri pasca operasi dan 80% dari mereka ternyata 

mengalami nyeri sedang sampai berat setelah operasi. (Rifki, 2005). 

Hilangnya rasa nyeri pasca operasi akan mengakibatkan pasien merasa 

senang, dengan demikian timbul rasa puas, bisa cepat mobilisasi, 

berkurangnya risiko trombosis vena dalam, masa pemulihan menjadi lebih 
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cepat dengan tidak berkembangnya menjadi nyeri kronis dan yang pada 

akhirnya akan mengurangi biaya perawatan. (Rifki, 2005). 

Oleh karena rehabilitasi pasca penanganan muskuloskeletal, 

khususnya tulang radius/ulna adalah ditujukan agar fungsi alat gerak 

dapat dipertahankan dengan baik, maka keluhan nyeri harus dikontrol, 

umumnya dengan obat-obatan analgetik yang digolongkan berdasarkan 

intensitas nyeri. (De Jong, 2005).  

 Adanya resiko interaksi obat dan efek samping yang ditimbulkan oleh 

obat pengontrol nyeri, maka perlu dicari  tindakan alternatif yang 

menggantikan/menunjang efektivitas kerja obat pengontrol nyeri, sehingga 

mampu meniadakan/mengurangi dosis yang digunakan. Kombinasi 

analgetika tidak memberikan keuntungan secara nyata, dapat 

menimbulkan bahaya dan harganya akan menjadi lebih mahal. ( Aman, 

2008 ). 

Telah terbukti bahwa peranan akupunktur untuk pain relief  adalah 

cukup baik sebagai pengganti analgesik tingkat sedang. Melalui 

mekanisme kerja peningkatan morphin like substance dalam otak akibat 

tindakan akupuntur (endorfinergik). Efektivitas analgesi dari akupunktur 

akan lebih meningkat dengan menggunakan rangsang listrik, baik 

frekuensi rendah, tinggi atau kombinasi. (Saputra K.dkk, 2005). 

Sejak berpuluh abad yang lalu, telah diketahui bahwa rangsangan 

pada titik akupunktur tertentu dapat menghasilkan reaksi hilangnya rasa 

nyeri pada daerah tubuh tertentu. . Rangsangan akupunktur pada titik He 

Ku dapat menghasilkan pengurangan rasa nyeri pada daerah mulut-

tenggorokan. ( Tjahyati & Ismail, 2008 ). 

Tercantum pula dalam Al-quran tentang menolong orang sakit  

dengan pengobatan dan Allah yang menyembuhkan penyakit: 

حي انا س  ٲمنا  ٲگڧمن أ حي ها و
....مجيعا  
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Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka 

seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.( Al-

maidah/5:32) 

فني�رضت فهو يام ذو ٳ  
Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. ( Asy 

Syu'araa'/26:80) 

Dengan demikian penulis tertarik mengadakan penelitian tentang 

pengaruh akupunktur frekuensi kombinasi terhadap onset nyeri pasca 

operasi fraktur lengan bawah tertutup.  

 

B.Perumusan Masalah 
Masalah yang dapat dirumuskan yaitu apakah ada pengaruh 

rangsangan akupunktur frekuensi kombinasi terhadap onset nyeri 
pasca operasi lengan bawah tertutup. 

 
    C.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari rangsangan 

akupunktur frekuensi kombinasi terhadap onset nyeri pasca operasi 

lengan bawah tertutup. 

 
    D.Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian yang dilakukan : 

1. Mengetahui efek rangsangan akupunktur frekuensi kombinasi 

terhadap nyeri pasca operasi tulang lengan bawah tertutup 

2. Memperluas wawasan mengenai terapi dengan akupunktur pada 

pasien pasca operasi tulang lengan bawah tertutup 

3. Sebagai dasar penelitian efek anelgesi akupunktur selanjutnya. 

 


