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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pembedahan atau operasi merupakan tindakan invasif dengan 

membuka bagian tubuh untuk perbaikan.Pembedahan biasanya diberikan 

anestesi untuk pengelolaan nyeri, tanda vital, juga dalam pengelolaan 

perioperatif untuk mendukung keberhasilan pembedahan (Sjamsuhidajat dan 

Wim De Jong, 2010). Hampir semua pembedahan menggunakan anestesi 

umum (Lestari dan Nurcahyo, 2010). Anestesi umum merupakan anestetik 

sistemik untuk menghilangkan sensasi (the loss of feeling) disertai hilangnya 

kesadaran (Sjamsuhidajat dan Wim De Jong, 2010). 

Anestesi umum sering memiliki efek yang tidak diinginkan sebagai 

tambahan dari efek yang diharapkan pada sistem saraf pusat (SSP). Semua 

obat anestesi intravena dan inhalasi menyebabkan depresi sistem 

kardiovaskulardan sistem respirasi (Gwinnutt, 2011). 

Sebagian pasien mengalami pemulihan dari anestesi dengan lancar 

secara bertahap dan tanpa keluhan, namun kenyataannya akibat stres pasca 

bedah dan anestesi sering dijumpai hal-hal yang tidak menyenangkan (Latief, 

Suryadi, dan Dachlan, 2007). Pasca anestesi dapat terjadi gangguan 

pernapasan, gangguan kardiovaskular atau sirkulasi, mual muntah, dan 
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gangguan faal lainnya (Sjamsuhidajat dan Wim De Jong, 2010; Gwinnutt, 

2011). 

Gangguan sirkulasi pasca anestesi yang sering dijumpai adalah 

hipotensi, syok, dan aritmia (Sjamsuhidajat dan Wim De Jong, 2010). 

Menurut Gwinnutt (2011) hipotensi disebabkan oleh faktor tunggal atau 

gabungan dari pengurangan volume sirkulasi, penurunan curah jantung akibat 

penyakit jantung iskemik atau aritmia, dan vasodilatasi. Hipertensi disebabkan 

oleh nyeri, hipoksemia, hiperkarbia, delirium, dan hipotermia. 

Menurut Sjamsuhidayat dan Wim De Jong (2010) gangguan 

pernapasan pasca anestesi yang muncul adalah hipoventilasi, kemudian 

apabila menjadi lebih berat akan menyebabkan apnea. Menurut Gwinnutt 

(2011) hipoksemia menjadi komplikasi utama respiratorik. Mual muntah 

merupakan gangguan yang jarang menjadi fatal tetapi sangat tidak nyaman. 

Gangguan pasca anestesi lainnya yang dapat terjadi adalah gangguan faal 

lainnya yang berupa gangguan kesadaran (Sjamsuhidayat dan Wim De Jong, 

2010). 

Tanggapan stres selama operasi dan setelah operasi dengan segala 

akibatnya perlu dikhawatirkan karena dapat meningkatkan mortalitas dan 

morbiditas. Salah satu akibat dari tanggapan stres adalah perubahan 

hemodinamik, yang dapat dilihat pada perubahan tekanan darah dan frekuensi 

denyut jantung (Tyaswiningsih dan Arifin, 2007). Apabila hal tersebut tidak 
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normal, maka akan menyebabkan gangguan organ lain seperti jantung dan 

paru (Lestari dan Nurcahyo, 2010). 

Mengingat tingginya kejadian dan komplikasi yang diakibatkan oleh 

perubahan tekanan darah dan frekuensi denyut jantung, maka dalam 

pengelolaan post operasi di ruang pulih sadar dapat menggunakan terapi 

komplementer sebagai terapi pendamping. Menurut Potter dan Perry (2009) 

saat ini terapi komplementer mengalami peningkatan ketertarikan dan 

penggunaan, salah satunya adalah terapi musik. Menurut Abdurrochman, 

Perdana, dan Andhika (2007) musik sering dijadikan pilihan untuk relaksasi. 

Selain musik ternyata murottal juga dapat menimbulkan respon relaksasi. 

Menurut Safitri (2012) murottal adalah membaca Al-Quran dengan 

memfokuskan pada kebenaran bacaan dan lagu Al-Quran. Penelitian dari 

Faradisi (2012) pemberian murottal lebih efektif menurunkan kecemasan 

sebelum operasi dibandingkan dengan terapi musik. 

Murottal selain sebagai terapi komplementer juga dapat digunakan 

sebagai terapi kesehatan spiritual. Menurut Abdurrochman, Perdana, dan 

Andhika (2007) Sebagai muslim biasa membaca Al-Quran dalam berbagai 

kesempatan termasuk untuk penyembuhan penyakit. Menurut Supriyadi 

(2011) mendengarkan Al-Quran dapat mempercepat waktu pemulihan di 

recovery room  pasca anestesi umum, sehingga pemberian murottal dapat 

digunakan sebagai terapi komplementer pasca bedah atau anestesi umum. 

Pernyataan Syed (2001) dalam Istiqomah (2013) menunjukkan bahwa 
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membaca Al-Quran menyebabkan respon relaksasi yang ditandai dengan 

penurunan tekanan darah dan denyut jantung. Keadaan ini menimbulkan 

ketenangan pikiran yang akan memicu pelepasan serotonin, enkephalin, 

betaendorphins dan zat lainnya ke dalam sirkulasi. 

Studi pendahuluan telah dilakukan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta, 

yaitu rumah sakit negeri kelas A yang mampu memberikan pelayanan 

kedokteran spesialis dan subspesialis luas sehingga oleh pemerintah 

ditetapkan sebagai rujukan tertinggi atau sebagai rumah sakit pusat. Jumlah 

pasien dengan anestesi umum tahun 2014 di RS ini adalah 1673 pasien. Hasil 

wawancara dengan dokter anestesi RS ini diperoleh informasi bahwa dalam 

sehari rata-rata terdapat 1 sampai 2 pasien mengalami ketidakstabilan tekanan 

darah dan frekuensi denyut jantung pasca anestesi umum di ruang pulih sadar. 

Dalam pengelolaan pasca operasi atau anestesi diperlukan terapi 

komplementer yang membantu mencegah timbulnya penyulit pasca anestesi. 

Pemberian murottal belum menjadi pilihan terapi komplementer dalam 

tindakan pasca anestesi, tetapi pasien pasca anestesi di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta sebagian besar beragama Islam (muslim) yang membutuhkan terapi 

spiritual sebagai terapi pilihan. 

Berdasarkan telaah pustaka, penelusuran jurnal, dan penelitian 

terdahulu telah diketahui bahwa murottal Al-Quran dapat menurunkan 

tekanan darah dan frekuensi denyut jantung. Namun penelitian tentang 

pengaruh murottal Al-Quran terhadap tekanan darah dan frekuensi denyut 
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jantung pada pasien pasca operasi dengan anestesi umum belum pernah 

dilakukan terutama di Indonesia, sehingga peneliti ingin mengetahui apakah 

terdapat pengaruh yang sama atau tidak seperti penelitian sebelumnya. Oleh 

sebab itu dan hasil dari studi pendahuluan, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pengaruh pemberian murottal Al-Quran terhadap tekanan 

darah dan frekuensi denyut jantung pasien pasca operasi dengan anestesi 

umum di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Respon stres setelah operasi dengan anestesi umum dapat dilihat dari 

perubahan tekanan darah dan frekuensi denyut jantung, apabila tidak normal 

akan menyebabkan gangguan organ lain. Oleh sebab itu dalam pengelolaan 

pasca operasi diperlukan terapi komplementer dan terapi spiritual. Salah satu 

terapi komplementer juga terapi spiritual adalah dengan pemberian murottal 

Al-Quran. Murottal Al-Quran dapat mempengaruhi tekanan darah dan 

menimbulkan ketenangan. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan 

masalah penelitian “apakah ada pengaruh pemberian murottal Al-Quran 

terhadap tekanan darah dan frekuensi denyut jantung pasien pasca operasi 

dengan anestesi umum di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi 

Surakarta?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengidentifikasi pengaruh pemberian murottal Al-Quran terhadap 

tekanan darah dan frekuensi denyut jantung pasien pasca operasi dengan 

anestesi umum di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian adalah mengidentifikasi: 

a. Mengetahui tekanan darah dan frekuensi denyut jantung pasien pasca 

operasi dengan anestesi umum tanpa pemberian murottal Al-Quran, 

b. Mengetahui tekanan darah dan frekuensi denyut jantung pasien pasca 

operasi dengan anestesi umum, dengan pemberian murottal Al-

Quran, 

c. Mengetahui perbedaan tekanan darah dan frekuensi denyut jantung 

pasien pasca operasi dengan anestesi umum antara kelompok 

murottal Al-Quran dengan kelompok tanpa murottal Al-Quran. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pelayanan Kesehatan 

Hasil penelitan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

menetapkan pemberian murottal Al-Quran sebagai terapi komplementer 

dan spiritual pada layanan kesehatan untuk mencegah dan mengatasi 

penyulit pasca operasi dan anestesi. 
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2. Bagi Keperawatan 

Keperawatan sebagai profesi perlu mengembangkan pemberian murottal 

Al-Quran sebagai salah satu terapi komplementer serta bersama-sama 

dengan institusi pelayanan kesehatan menyusun standar operasional 

prosedur pelaksanaan pemberian murottal Al-Quran di ruang RR 

(Recovery Room). Sebagai landasan keilmuan terkait manajemen efek 

samping anestesi. 

3. Bagi penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk 

penelitian-penelitian berikutnya menyangkut pemberian murottal Al-

Quran pada kasus bedah. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian dari Supriyadi pada tahun 2011 dengan judul “Efek Terapi 

Bacaan Al-Quran Terhadap Waktu Pemulihan Pasien Post Operasi 

Dengan General Anestesi Di Recovery Room Badan Pengelola Rumah 

Sakit Kabupaten Pekalongan”. Metode penelitian ini adalah Quasy 

experiment dengan desain post test only – control group design. Sampel 

berjumlah 20 responden. Waktu pemulihan pada kelompok perlakuan 

antara 15 sampai 40 menit dengan rata-rata 25,5 menit, sedangkan waktu 

pemulihan pada kelompok tanpa perlakuan antara 25 sampai 50 menit 

dengan rata-rata 36 menit. Dengan menggunakan Independent t-test 
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diperoleh hasil ada perbedaan waktu pemulihan dengan p value = 0,013. 

Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah pada variabel terikat, desain 

penelitian, jumlah responden, tempat dan waktu penelitian. 

2. Penelitian dari Ika Wahyu Widyastuti, Maria Fudji Hastuti, dan Berthy 

Sri Utami Adiningsih pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Terapi 

Murottal Surah Ar-Rahman Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada 

Lanjut Usia (Lansia) Penderita Hipertensi Di Posyandu Lansia Kenanga 

Wilayah Kerja UPK Puskesmas Siantan Hulu Kecamatan Pontianak 

Utara”. Metode penelitian yang digunakan adalah one group pretest 

posttest design tanpa kelompok kontrol dengan 24 responden. 

Kesimpulan penelitian diketahui ada pengaruh pemberian murottal 

terhadap tekanan darah sebelum dan setelah diberikan intervensi dengan p 

value = 0,000 untuk sistol dan p value = 0,000 untuk diastol. Perbedaan 

dengan penelitian saat ini adalah pada desain penelitian, jumlah 

responden, tempat dan waktu penelitian. 

3. Penelitian dari Sokeh, Yunie Armiyati, dan Chanif pada tahun 2013 

dengan judul “Pengaruh Perangsangan Auditori Murrotal (Ayat-Ayat 

Suci Al-Qur’an) Terhadap Nyeri Pada Pasien Yang Terpasang Ventilator 

Mekanik Di Ruang ICU Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang”. 

Desain penelitian menggunakan quasy experiment dengan Pre dan 

Posttest one group. Jumlah sampel sebanyak 15 responden. Hasil 

penelitian menunjukkan ada perbedaan intensitas nyeri setelah 
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perangsangan auditori murrotal dengan p value = 0,000. Perbedaan 

dengan penelitian saat ini adalah pada variabel terikat, desain penelitian, 

jumlah responden, tempat dan waktu penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


