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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

 Pembedahan merupakan semua tindakan pengobatan yang menggunakan 

cara infasif dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan 

ditangani (Sjamsuhidajat & Win de Jong, 2005). Menurut Potter dan Perry 

(2006) bedah atau operasi merupakan tindakan pembedahan cara dokter 

mengobati kondisi yang sulit atau tidak mungkin  dengan obat-obatan sederhana. 

Hampir semua tindakan pembedahan dilakukan dibawah pengaruh anestesi 

umum (Lestari, 2010). 

 Anestesia merupakan tindakan yang dilakukan untuk membuat pasien dari 

sadar menjadi tidak sadar yang bersifat sementara, karena pemberian anestesi 

dengan tujuan untuk menghilangkan nyeri saat pembedahan (Latief, Suryadi, dan 

Dachlan, 2007).Secara garis besar anestesi dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

anestesi umum dan anestesi lokal. Anestesi umum adalah keadaan tidak sadar 

tanpa nyeri yang reversible akibat pemberian obat-obatan, serta menghilangkan 

rasa sakit seluruh tubuh secara sentral. Perbedaan dengan anestesi lokal adalah 

anestesi pada sebagian tubuh, keadaan bebas nyeri tanpa kehilangan kesadaran 

(Morgan et al, 2006).Perhatian utama pada anestesi umum adalah keamanan dan 

keselamatan pasien. Salah satu faktor penentunya adalah kestabilan 

hemodinamik selama tindakan induksi anestesi dilakukan (Hug et al, 1993 dalam 

Lestari dan Nurcahyo, 2010). 
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 Stabilitas hemodinamik merupakan indikator penting dari suatu tindakan 

anestesi yang ideal dan berpengaruh terhadap rencana pengelolaan anestesi 

(Gallo et al, 1988 dalam Lestari, 2010). Penggunaan obat untuk induksi anestesi 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas hemodinamik. Zat 

anestetik sebagian besar bekerja dengan menekan aktivitas simpatis sehingga 

kontraksi jantung menurun, terjadi vasodilatasi perifer dan hipotensi (Morgan, 

2002 dan Stoelting, 1999 dalam Lestari, 2010). Efek anestesi ini bisa berlanjut 

menjadi komplikasi yang tidak diinginkan. Komplikasi anestesi pada 

kardiovaskuler dapat berupa hipertensi, hipotensi, disritmia, PONV (Post 

Operative Nausea and Vomiting) (Julien, 1994 dan Glyn, 1999 dalam Lestari, 

2010). 

 Penatalaksanaan komplikasi anestesi di ruang pulih sadar dapat berupa 

farmakologi dan terapi komplementer sebagai terapi pendamping. Farmakologi 

meliputi obat untuk hipertensi seperti klonidin (catapres) atau nitropusid (niprus) 

0.5-1.0 µg/kg/menit (Latief, Suryadi, dan Dachlan, 2007). Menurut Potter dan 

Perry (2009) terapi komplementer saat ini mengalami peningkatan ketertarikan 

dan penggunaan, salah satunya adalah terapi musik. Sebagai perawat kita dapat 

memeberikan terapi komplementer yaitu terapi musik klasik sebagai salah satu 

terapi modifikasi lingkungan dan suasana hati pasien agar pasien dalam keadaan 

tenang dan rileks. Pada penelitian Surherly (2011) terdapat perbedaan tekanan 

darah pada pasien hipertensi sebelum dan sesudah pemberian terapi musik klasik 

di RSUP Tugurejo Semarang. 
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 Terapi musik adalah penggunaan musik untuk relaksasi, mempercepat 

penyembuhan, meningkatkan fungsi mental dan menciptakan rasa sejahtera. 

Musik dapat mempengaruhi fungsi-fungsi fisiologis, seperti respirasi, denyut 

nadi, dan tekanan darah (Djohan, 2006).Musik merupakan sebuah rangsangan 

pendengaran yang terorganisir yang terdiri atas melodi, ritme, harmoni, timbre, 

bentuk dan gaya. Musik klasik seringkali menjadi acuan terapi musik, karena 

memiliki rentan nada yang luas dan tempo yang dinamis (Nurrahmani, 2012). 

 Pemerintah surakarta menetapkan rumah sakit Dr. Moewardisebagai 

rujukan tertinggi atau disebut sebagai rumah sakit pusat karena mampu 

memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas. Pada tahun 

2014 jumlah pasien dengan anestesi umum di RS ini adalah 1673 pasien. 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 

berupa yang membantu mencegah timbulnya penyulit pasca anestesi. RS Dr. 

Moewardi belum menggunakan terapi musik sebagai terapi komplementer dalam 

tindakan pasca anestesi, pasien pasca anestesi di RS Dr. Moewardi 

Surakartasebagian besar membutuhkan terapi komplementer sebagai terapi 

pilihan. 

 Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

mengenai pengaruh musik klasik terhadap tekanan darah dan denyut jantung 

pada pasien pasca operasi dengan anestesi umum di RS Dr. Moewardi Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan hal tersebut diatas maka dirumuskan masalah penelitian 

“Bagaimana pengaruh pemberian terapi musik klasik terhadap tekanan darah dan 

denyut jantung pada pasien pasca operasi dengan anestesi umumdi RS Dr. 

Moewardi Surakarta”? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Tujuan Umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 

pemberian terapi musik klasik terhadap tekanan darah dan denyut jantung 

pada pasien pasca operasi dengan anestesi umum di RS Dr. Moewardi 

Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan Khusus dari penelitian ini antara lain: 

a. Untuk mengetahui tekanan darah dan frekuensi denyut jantung pada pasien 

pasca operasi dengan anestesi umum sebelum pemberian terapi musik 

klasik. 

b. Untuk mengetahui tekanan darah dan frekuensi denyut jantung pada pasien 

pasca operasi dengan anestesi umum setelah diberikan terapi musik klasik. 

c. Untuk mengetahui tekanan darah dan frekuensi denyut jantung pada pasien 

pasca operasi dengan anestesi umum tanpa diberi terapi musik klasik. 
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d. Untuk mengetahui perbedaan tekanan darah dan frekuensi denyut jantung 

pada pasien pasca operasi anestesi umum antara pasien yang diberi terapi 

musik klasik dengan pasien yang tidak diberi terapi musik klasik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pelayanan Kesehatan 

Hasil penelitan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

menetapkan terapi musicklasiksebagai terapi komplementer pada layanan 

kesehatan untuk mencegah dan mengatasi penyulit pasca operasi dan anestesi. 

2. Bagi Keperawatan 

Keperawatan sebagai profesi perlu mengembangkan terapi musik 

klasiksebagai salah satu terapi komplementer serta bersama-sama dengan 

institusi pelayanan kesehatan menyusun standar operasional prosedur 

pelaksanaan terapi musik klasikdi 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 terapi musik klasikpada kasus bedah. 
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E.  Penelitian Terkait 

1. Christiane Sarayar, dkk (2013). Pengaruh Musik Klasik Terhadap Penurunan 

Tekanan Darah Pada pasien Pra-Hemodialisis Di Ruang Dahlia BLU RSUP. 

Prof. Dr. R. D. Kandou Manado.Hasil penelitian yaitu ada pengaruh musik 

klasik terhadap tekanan darah pasien pra-hemodialisis di ruang Dahlia BLU 

SRUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. Perbedaan dengan penelitian saat ini 

adalah pada variabel terikat, desain penelitian, jumlah responden, tempat dan 

waktu penelitian. 

2. Saloma Klementing Saing (2007). Pengaruh Musik Klasik Terhadap 

Penurunan Tekanan Darah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

mendengarkan musik klasik dapat menurunkan tekanan darah lebih besar 

dibanding tanpa mendengarkan musik klasik pada siswa SMU Sidorame 

Medan dengan tekanan darah normal tinggi dan siswa yang menderita 

hipertensi. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah pada variabel terikat, 

desain penelitian, jumlah responden, tempat dan waktu penelitian. 

3. Rina Ayu Puspita Sari (2014). Pengaruh Terapi Musik Terhadap Penurunan 

Nyeri Pada Pasien Post Sectio Caesarea Di Bangsal Kenanga RSUD 

KarangAnyar. Diperoleh kesimpulan bahwa terapi musik klasik dapat 

menurunkan nyeri post sectio saecarea. Perbedaan dengan penelitian saat ini 

adalah pada variabel terikat, desain penelitian, jumlah responden, tempat dan 

waktu penelitian. 
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4. Dwi Ratna Lestari (2010). Perbedaan Efek Hemodinamik Anatar Propofol dan 

Etomidate Pada Induksi Anestesi Umum. Hasil dari penelitian ini 

dibandingkan dengan sebelum induksi, terjadi penurunan signifikan pada 

tekanan sistolik, tekanan diastolik, nadi, dan TAR setelah induksi pada kedua 

kelompok (P<0,01), kemudian pada menit ke 3 post intubasi terjadi 

peningkatan yang signifikan pada kedua kelompok. Pada menit ke 6 post 

intubasi terjadi peningkatan yang signifikan pada tekanan sistolik, tekanan 

diastolik, nadi dan TAR pada kedua kelompok. Selisih perubahan 

hemodinamik yang bermakna antara kedua kelompok, terdapat pada nadi 

antara menit ke 9 post intubasi dan menit ke 12 post intubasi (P=0,035), dan 

TAR yang terjadi antara menit ke 3 dan menit ke 6 setelah intubasi (p=0,024). 

Ini artinya tidak ada perbedaan hemodinamik yang bermakna antara induksi 

Propofol dan Etomidate. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah pada 

variabel bebas, desain penelitian, jumlah responden, tempat dan waktu 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 


