
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keperawatan preoperatif merupakan sebuah tahapan awal dari 

keperawatan perioperatif. Preoperatif dimulai ketika keputusan untuk 

melakukan intervensi pembedahan. Kecemasan adalah salah satu respon 

adaptif yang normal terhadap stress karena akan dilakukannya 

pembedahan. Kecemasan biasanya akan mulai timbul pada tahap 

preoperatif ketika pasien mengantisipasi pembedahannya, perubahan pada 

citra tubuh dan fungsi tubuh, menggantungkan diri pada orang lain, 

kehilangan kendali, perubahan pada pola hidup, dan masalah finansial 

(Baradero, Dayrit & Siswadi, 2009). 

Tindakan operasi menggunakan 2 macam anestesi, yaitu general 

anestesi dan spinal anestesi. Jumlah tindakan anestesi diseluruh dunia 

setiap tahunnya dapat mencapai 240 juta tindakan, 10% tindakan tersebut 

dilakukan pada pasien dengan risiko tinggi dengan angka mortalitas 

mencapai 80%. Jumlah pasien dengan risiko moderat mencapai 40%, dan 

jumlah komplikasi minor mencapai 40% dimana komplikasi minor ini 

akan meningkatkan biaya dari suatu pembedahan. Sebagian besar 

komplikasi ini berhubungan dengan tindakan resusitasi yang tidak adekuat 

dan adanya hipoperfusi jaringan (Redjeki, 2013) 
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Spinal anestesi merupakan suatu metode anestesi dengan cara 

menyuntikkan obat analgetik lokal kedalam ruang subarachnoid di daerah 

lumbal. Spinal anestesi berfungsi menekan transmisi impuls nyeri dan 

menekan saraf otonom eferen ke adrenal. Anastesi spinal mempunyai 

beberapa efek samping diantaranya yaitu hipotensi, hipotermia dan 

brakikardi yang merupakan proses fisiologis yang banyak terjadi. Angka 

kejadian hipotensi danbradikardia dilaporkan (secara retrospektif)sebesar 

33% terjadi pada pasien obstetrik,serta 13% pada pasien non obstetrik 

(Ismandiya, Tinni & Ruli, 2015). Sedangkan menurut penelitian oleh 

Syam dkk (2013) didapatkan sekitar 70% pasien pasca pembedahan akan 

mengalami keadaan hipotermia. 

Dengan adanya efek samping yang akan muncul pada pasien 

dengan spinal anestesi serta adanya ancaman gangguan fisik dapat menjadi 

stressor sehingga timbul stress dan kecemasan. Kecemasan dapat 

menyebabkan perubahan fisik maupun psikologis yang ditandai dengan 

bertambahnya detak jantung, naiknya tekanan darah, frekuensi nafas cepat 

dan secara umum dapat mengurangi tingkat energi pada klien, sehingga 

akan merugikan individu itu sendiri (Purwaningsih, 2012). Prevalensi 

gangguan kecemasan berkisar pada 6-7% dari populasi umum. Penelitian 

dengan menggunakan HARS, menunjukkan prevalensi gangguan 

kecemasan sebesar 8-12% (Ibrahim,2002). Sedangkan menurut penelitian 

dari Merdikawati, Titin dan Laily (2012), pengukuran menggunakan 

HARS menunjukkan bahwa 87,5% dari subyek yang diteliti mengalami 
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ketegangan sebelum operasi, seperti merasa tegang, mudah terkejut, 

mudah menangis dan mudah lelah. Hasil lain dari penelitian yang 

dilakukan oleh Amaliyah (2009) di RSUD Panembahan Senopati Bantul 

ada 65,71% pasien yang mengalami kecemasan sebelum pembedahan. 

Beberapa faktor yang dapat digunakan untuk mengurangi kecemasan 

antara lain dengan teknik distraksi dan relaksasi, komunikasi terapeutik, 

psikofarmaka, psikoterapi dan psikoreligius.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik relaksasi 

sebagai metode untuk mengurangi kecemasan. Teknik relaksasi 

merupakan teknik dengan metode pemberian kegiatan yang dapat 

membuat rileks. Misalnya meditasi, napas dalam, relaksasi imajinasi, 

pemberian aromaterapi dan relaksasi progresif. Teknik relaksasi yang 

dapat digunakan untuk menurunkan kecemasan yaitu dengan relaksasi otot 

progresif dan pemberian aromaterapi. Relaksasi progresif merupakan 

relaksasi dengan teknik mengencangkan dan melemaskan otot-otot bagian 

tubuh tertentu sehingga timbul perasaan rileks secara fisik. Teknik 

mengencangkan dan melemaskan otot dilakukan secara berturut-turut, 

diawali dari tubuh bagian atas sampai tubuh bagian bawah. Relaksasi otot 

progresif dapat menekan saraf-saraf simpatis sehingga dapat menekan rasa 

tegang yang dialami oleh individu secara timbal balik, sehingga timbul 

counter conditioning (penghilangan) (Lestari & Yuswiyanti, 2014). 

Selain menggunakan teknik relaksasi otot progresif, pengurangan 

kecemasan dapat dilakukan dengan pemberian aromaterapi. Aromaterapi 
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merupakan salah satu teknik pengobatan dengan menggunakan bau-bauan 

minyak esensial aromaterapi. Aromaterapi yang digunakan pada individu 

yang mengalami kecemasan yaitu berupa aromaterapi lavender. Minyak 

lavender mempunyai banyak potensi karena memiliki beberapa kandungan 

seperti monoterpenehidrokarbon, camphene, limonene, geraniol 

lavandulol, nerol dan sebagian besar mengandung linalool dan linalool 

asetat dengan jumlah sekitar 30-60% dari total berat minyak, dimana 

linalool adalah kandungan aktif utama sebagai rileksasi untuk mengurangi 

kecemasan (Nuraini, 2014). 

Minyak lavender yang mengandung linalool menjadi salah satu 

aromaterapi yang banyak digunakan, secara inhalasi (dihirup) atau 

menggunakan teknik pijat pada kulit. Dampak positif aromaterapi terhadap 

penurunan tingkat kecemasan akan lebih dirasakan apabila diberikan 

secara langsung (inhalasi) karena hidung/penciuman mempunyai kontak 

langsung dengan bagian-bagian otak yang bertugas merangsang 

terbentuknya efek yang ditimbulkan aromaterapi. Aromaterapi lavender 

bekerja merangsang sel saraf penciuman dan mempengaruhi sistem kerja 

limbic.Sistem limbik merupakan pusat nyeri, senang, marah, takut, 

depresi, dan berbagai emosi lainnya. Hipotalamus yang berperan sebagai 

relay dan regulator, memunculkan pesan-pesan ke bagian otak serta bagian 

tubuh yang lain. Pesan yang diterima kemudian diubah menjadi tindakan 

berupa pelepasan hormon melatonin dan serotonin yang menyebabkan 

euporia, relaks atau sedative (Koensoemardiyah,2009). 
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 Menurut hasil penelitian yang dilakukan Lestari & Yuswiyanti 

(2014) dari 25 responden didapatkan 10 orang mengalami kecemasan 

sedang, dan sebanyak 15 orang mengalami kecemasan berat. Kemudian 

setelah dilakukan tindakan relaksasi otot progresif didapatkan hasil 12 

orang cemas ringan, 11 orang cemas sedang dan 2 orang cemas berat. 

Peneliti memilih RSUD Dr Moewardi sebagai tempat penelitian 

dikarenakan RSUD Dr Moewardi adalah rumah sakit terbesar di Solo 

Raya yang juga merupakan rumah sakit rujukan dari beberapa daerah 

disekitar Solo. Selain itu di rumah sakit tersebut, khususnya di Ruang 

Instalasi Bedah Sentral belum dilakukan penilaian dan penanganan 

kecemasan menggunakan terapi apapun. Dengan adanya realita tersebut 

maka sudah dapat dipastikan bahwa pasien dari RSUD Dr Moewardi 

sangat banyak. Peneliti juga memilih pasien dengan spinal anastesi karena 

berdasarkan data dari Rekam Medik, pasien yang melakukan pembedahan 

dengan spinal anastesi jauh lebih banyak dibandingkan dengan general 

anastesi. Dalam rentang bulan Oktober 2014 – Oktober 2015 didapatkan 

pasien operasi dengan spinal anestesi sejumlah 11.280 orang sedangkan 

pasien dengan general anastesi berjumlah 5.875 orang.  

Dari uraian diatas, dijelaskan tentang efek teknik relaksasi 

progresif dan aromaterapi lavender yang memiliki kesamaan dapat 

menurunkan kecemasan. Oleh karena itu peneliti ingin mengkombinasikan 

relaksasi progresif dengan pemberian aromaterapi lavender untuk 

mengurangi kecemasan, sehingga peneliti mengangkat judul Pengaruh 
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Relaksasi Progresif dan Aromaterapi Lavender Terhadap Penurunan 

Kecemasan pada Pasien Pre Operasi dengan Spinal Anestesi. 

B. Perumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh relaksasi progresif dan aromaterapi lavender 

terhadap penurunan kecemasan pada pasien pre operasi dengan spinal 

anastesi ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui adanya pengaruh relaksasi progresif dan aromaterapi 

lavender terhadap penurunan kecemasan pada pasien pre operasi 

dengan spinal anestesi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui kecemasan pada kelompok yang tidak diberi relaksasi 

progresif dan aromaterapi lavender 

b. Mengetahui kecemasan pada kelompok yang diberi relaksasi 

progresif dan aromaterapi lavender 

c. Menganalisis pengaruh relaksasi progresif dan aromaterapi 

terhadap kecemasan pasien pre operasi 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak antara lain: 
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a. Bagi rumah sakit 

Rumah sakit yang merupakan pusat pelayanan kesehatan mampu 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien dan keluarga pasien. 

b. Bagi peneliti  

Agar dapat mengaplikasikan kepada pasien pre operasi agar terbebas 

dari kecemasan, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

berikutnya. 

c. Bagi pembaca, keluarga dan masyarakat 

Diharapkan kepada pembaca, keluarga dan masyarakat mampu 

mengetahui tentang teknik pengurangan kecemasan dan mampu 

mengaplikasikan dalam keseharian. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Lestari & Yuswiyanti (2014) dengan judul Pengaruh Relaksasi Otot 

Progresif Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan pada Pasien Pre 

Operasi di Ruang Wijaya Kusuma RSUD Dr R Soeprapto Cepu. 

Penelitian ini menggunakan 25 responden dan menggunakan teknik 

sampling purposive sampling. Jenis penelitiannya Quasi Experiment 

one grup pre test post test design. Menggunakan lembar observasi 

untuk relaksasi otot progresif dan menggunakan skala HARS 

(Hamilton Anxiety Rating Scale) untuk mengukur tingkat kecemasan 

responden. Uji statistik yang digunakan yaitu Marginal Homogenity. 

Dari penelitian ini didapatkan hasil nilai p 0,000 (<0,05) yang 

mempunyai arti adanya pengaruh relaksasi otot progresif terhadap 
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penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi di Ruang 

Wijaya Kusuma RSUD Dr R. Soeprapto Cepu. Perbedaan dengan 

penelitian ini yaitu tempat, jumlah responden, teknik pengambilan 

sampel, rancangan penelitian dan uji statistiknya.  

2. Arwani, Sriningsih dan Hartono (2013) dengan judul Pengaruh 

Pemberian Aromaterapi Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien 

Sebelum Operasi dengan Anastesi Spinal di RS Tugu Semarang. 

Penelitian tersebut termasuk kedalam jenis quasy experiment dengan 

menggunakan rancangan one group without control group design. 

Menggunakan 40 orang responden. Uji statistik yang digunakan yaitu 

uji statistic Wilcoxon dan diperoleh hasil nilai p sebesar 0,00 (<0,05). 

Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian aromaterapi 

terhadap tingkat kecemasan pasien sebelum operasi dengan anastesi 

spinal di RS Tugu Semarang. Perbedaan dengan penelitian ini terletak 

pada tempat, rancangan penelitian dan jumlah responden 

3. Pailak, Widodo & Shobirun (2012) mengangkat judul Perbedaan 

Pengaruh Teknik Relaksasi Otot Progresif dan Napas Dalam terhadap 

Tingkat Kecemasan pada Pasien Pre Operasi di Rumah Sakit 

Telogorejo Semarang. Desain penelitian yang digunakan yaitu quasy 

experiment dengan rancangan pre post design. Menggunakan teknik 

sampling purposive sampling dengan 15 responden napas dalam dan 

15 responden relaksasi otot progresif. Sedangkan uji yang digunakan 

adalah uji perbedaan Mann Witney test. Hasil penelitian didapatkan 
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nilai p sebesar 0,953 atau >0,05 yang artinya tidak ada perbedaan 

pengaruh relaksasi otot progresif dan napas dalam terhadap tingkat 

kecemasan pada pasien pre operasi. Perbedaan dari penelitian ini 

terletak pada tempat, rancangan penelitian dan teknik pengambilan 

sampel.  
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