BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Bedah
1.1. Definisi Bedah
Pembedahan atau operasi adalah tindak pengobatan yang menggunakan
cara invasif dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan
ditangani. Pembukaan bagian tubuh ini umumnya dilakukan dengan membuka
sayatan.Setelah bagian yang ditangani ditampilkan, dilakukan tindak perbaikan
yang diakhiri dengan penutupan dan penjahitan luka. Perawatan selanjutnya akan
termasuk dalam perawatan pascabedah (Sjamsuhidajat & Jong, 2005).

1.2. Fase Perawatan Bedah (Perioperatif)
1.2.1. Fase Perawatan Preoperatif
Fase perawatan preoperatif dimulai ketika keputusan untuk intervensi
bedah dibuat dan berakhir ketika pasien dibawa ke meja operasi (Smeltzer &
Bare, 2002).Pada fase ini dilakukan pengkajian data pasien meliputi pengkajian
psikososial, pengkajian fisik, pengkajian riwayat (riwayat penyakit sebelumnya,
riwayat pembedahan sebelumnya, riwayat medikasi sebelumnya), pengkajian hasil
laboratorium, dan informed consent.
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1.2.1.1. Pengkajian Psikososial
Menurut Smeltzer & Bare (2002), segala bentuk prosedur pembedahan
didahului dengan suatu reaksi emosional tertentu oleh pasien, apakah reaksi
tersebut jelas atau tersembunyi, normal atau abnormal. Rasa takut dan cemas
dapat terjadi terhadap penyuntikan, nyeri luka, anastesia, bahkan terhadap
kemungkinan cacat atau mati. Dalam hal ini, kerja sama antara pasien, keluarga,
dokter, dan perawat sangat menentukan (Sjamsuhidajat & Jong, 2005).

1.2.1.2. Pengkajian Fisik Umum
a. Fungsi Pernapasan
Tujuan pengkajian ini adalah agar pasien dipersiapkan untuk mempunyai
fungsi pernapasan yang optimal. Menurut Sjamsuhidajat & Jong (2005), semua
pasien diminta untuk berhenti merokok sekurang-kurangnya satu minggu sebelum
rencana pembedahan. Perawat harus mengkaji riwayat adanya dispnu, batuk,
hemoptisis, asma dan masalah paru lainnya.
Pengkajian dengan masalah paru yang sudah ada sebelumnya dievaluasi
dengan melakukan pemeriksaan fungsi paru dengan analisis gas darah untuk
menemukan luasnya insufiensi pernapasan. Jika ditemukan infeksi pernapasan
maka mungkin diresepkan dengan antibiotik (Smeltzer & Bare, 2002).

b. Fungsi Kardiovaskular
Tujuan pengkajian ini adalah agar pasien dipersiapkan untuk mempunyai
fungsi kardiovaskular yang baik untuk memenuhi kebutuhan oksien, cairan dan
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nutrisi sepanjang periode perioperatif.Perawat perlu mengkaji riwayat masalah
jantung, termasuk hipertensi, angina, aritmia dan miokard infark, CHF dan edema
(Lewis, dkk, 2000).Hal yang sangat penting dari pasien dengan penyakit
kardiovaskular adalah kebutuhan untuk menghindari perubahan posisi secara
mendadak, imobilisasi berkepanjangan, hipotensi atau atau hipoksia, dan terlalu
membebani sistem sirkulasi dengan cairan atau darah (Smeltzer & Bare, 2002).

c. Fungsi Saraf
Pengkajian fungsi saraf adalah untuk mengkaji kemampuan pasien untuk
merespons pertanyaan dan perintah.Hal penting lainnya adalah menanyakan
riwayat trauma kepala, stroke, spinal cord injury, dan penyakit sistem saraf seperti
multipel sklerosis, cerebral palsy, dan penyakit Parkinson (Lewis, dkk, 2000).

d. Fungsi Hati
Hati penting dalam biotransformasi senyawa-senyawa anestesia.Karena
itu, segala bentuk kelainan hepar mempunyai efek pada bagaimana anestetik
tersebut dimetabolisme (Brunner & Suddarth, 2007).Gangguan fungsi hati sering
ditemukan, dan akibatnya, seperti hipoalbuminemia, anemia, dan gangguan
pembekuan darah, hal tersebut harus sedapat mungkin dikoreksi (Sjamsuhidajat &
Jong, 2005).
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e. Fungsi Ginjal
Ginjal

terlibat

dalam

ekskresi

obat-obat

anestesi

dan

metabolitnya.Gangguan fungsi ginjal dikaitkan dengan perubahan-perubahan,
termasuk ketidakseimbangan asam basa, koagulopati, risiko tinggi infeksi dan
gangguan

penyembuhan

luka

(Lewis,

dkk,

2000).Pembedahan

dikontraindikasikan bila pasien menderita nefritis akut, insufiensi renal akut
dengan oliguria atau anuria, atau masalah renal akut lainnya (Smeltzer & Bare,
2002).

f. Fungsi Endokrin
Pada diabetes tidak terkontrol, bahaya pokok utama yang mengancam
hidup adalah hipoglikemia, yang dapat terjadi selama anestesia atau akibat
masukan karbohidrat pascabedah yang tidak adekuat atau pemberian insulin yang
berlebihan. Bahaya lain yang dapat terjadi adalah asidosis dan glukosuria
(Smeltzer & Bare, 2002).

g. Fungsi Imunologi
Fungsi pengkajian ini penting untuk mengkaji adanya alergi, termasuk
alergi sebelumnya.Pasien diminta untuk mengingat segala substansi yang
mencetuskan reaksi alergi sebelumnya, termasuk medikasi, transfusi darah dan
agens kontras dan untuk menggambarkan tanda dan gejala yang ditimbulkan
substansi tersebut. Gejala ringan atau sedikit kenaikan suhu tubuh harus dipantau,
karena pasien ini rentan terhadap infeksi (Smeltzer & Bare, 2002).
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1.2.1.3. Pengkajian Riwayat Penyakit Sebelumnya
Pengkajian ulang riwayat kesehatan pasien harus meliputi riwayat
penyakit

yang

pernah

diderita

dan

alasan

utama

pasien

mencari

pengobatan.Penyakit yang diderita pasien dapat mempengaruhi kemampuan
menoleransi pembedahan dan mencapai pemulihan yang menyeluruh (Potter &
Perry, 2012).

1.2.1.4. Pengkajian Riwayat Pembedahan Sebelumnya
Pengalaman bedah sebelumnya dapat memperngaruhi respons fisik dan
psikologis pasien terhadap prosedur pembedahan.Perawat perlu mengkaji semua
komplikasi yang pernah dialami pasien. Informasi ini akan membantu perawat
dalam mengantisipasi kebutuhan pasien selama preoperatif dan pascaoperatif
(Potter & Perry, 2012).

1.2.1.5. Pengkajian Medikasi Sebelumnya
Riwayat

medikasi

sebelumnya

dikumpulkan

dari

pasien

karena

kemungkinan efek samping dari medikasi pada perjalanan perioperatif pasien dan
kemungkinan efek interaksi obat (Smeltzer & Bare, 2002).Medikasi ini mungkin
meningkatkan atau menurunkan potensi dan keefektivan anastesi, khususnya obatobat yang digunakan untuk penyakit jantung, hipertensi, imunosupresi,
antikoagulasi, dan gangguan fungsi endokrin (Lewis, dkk, 2000).
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1.2.1.6. Pengkajian Hasil Laboratorium
Tes laboratorium preoperatif dilaksanakan berdasarkan riwayat dan
pengkajian fisik pasien. Tes laboratorium meliputi tes urinalisis, X-ray dada, tes
darah, elektrolit, gula darah, kreatinin, BUN, elektrokardiogram, tes fungsi hati,
protrombin, fungsi paru, tipe dan golongan darah untuk transfusi, dan kehamilan
(Lewis, dkk, 2000).

1.2.1.7.Informed Consent
Izin tertulis yang dibuat secara sadar dan sukarela dari pasien diperlukan
sebelum suatu pembedahan dilakukan.Secara hukum pembedahan tidak boleh
dilakukan sebelum pasien memahami perlunya prosedur tersebut, tahap-tahap
yang harus dilalui, risiko, hasil yang diharapkan, dan terapi alternatifnya.Memberi
informasi kepada pasien dan keluarga adalah tanggung jawab dokter (Potter &
Perry, 2012).
Pasien secara pribadi menandatangani informed consent tersebut jika dia
telah mencapai usia legal dan mampu secara mental. Bila pasien di bawah umur,
tidak sadar atau tidak kompeten, izin harus didapat dari anggota keluarga yang
bertanggung jawab atau wali yang sah (Smeltzer & Bare, 2002).

1.2.2. Fase Perawatan Pascaoperatif
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Fase perawatan pascaoperatif dimulai dengan masuknya pasien ke ruang
pemulihan dan berakhir dengan evaluasi tindak lanjut pada tatanan klinik atau di
rumah.Fokus pada perawatan pascaoperatif adalah mengkaji efek dari agen
anastesia, memantau fungsi vital dan mencegah komplikasi (Smeltzer & Bare,
2002).

1.2. Faktor Risiko Bedah
1.2.1. Usia
Pasien anak-anak dan lansia mempunyai risiko selama pembedahan karena
status fisiologis yang belum matang atau mengalami penurunan (Potter & Perry,
2012). Risiko bedah pada usia tua berhubungan dengan perubahan penuaan
fisiologis normal yang mempengaruhi fungsi organ, mengurangi kapasitas
cadangan, serta membatasi kemampuan tubuh untuk beradaptasi terhadap stres
(Lewis, dkk, 2000).

1.2.2. Nutrisi
Perbaikan jaringan normal dan resistensi terhadap infeksi bergantung pada
nutrisi yang cukup. Pembedahan akan memperbesar kebutuhan nutrisi. Pasien
malnutrisi cenderung mengalami penyembuhan luka yang kurang baik,
penyimpanan energi berkurang, dan infeksi setelah operasi (Potter & Perry, 2012).
Sebuah studi menunjukkan pasien dengan malnutrisi berat yang ditangani
dengan pemberian nutrisi parenteral total selama 7-10 hari sebelum bedah
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gastrointestinal maligna menurunkan angka komplikasi dari 40% menjadi 30%
(Townsend, dkk, 2008).

1.2.3. Merokok
Pasien perokok memiliki lima kali lebih besar risiko komplikasi masalah
pernapasan daripada pasien bukan perokok (Burkitt, dkk, 2007). Perokok kronik
telah mengalami peningkatan jumlah dan ketebalan sekresi mukus pada paruparunya. Anestesi umum meningkatkan iritasi jalan napas dan merangsang sekresi
pulmonal, karena sekresi tersebut akan dipertahankan akibat penurunan aktivitas
siliaris selama anestesi. Setelah pembedahan, pasien perokok mengalami kesulitan
yang lebih besar dalam membersihkan jalan napasnya dari sekresi mukus (Potter
& Perry, 2012).

1.2.4. Radioterapi
Pada pasien kanker, radioterapi sering diberikan untuk menurunkan ukuran
tumor

ganas

sehingga

tumor

ganas

tersebut

dapat

diangkat

melalui

pembedahan.Radiasi mempunyai beberapa efek pada jaringan normal yang tidak
dapat dihindari, seperti penipisan lapisan kulit, penghancuran kolagen, dan
gangguan vaskularisasi jaringan (Potter & Perry, 2012).

1.2.5. Keseimbangan Cairan dan Elektrolit
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Pembedahan akan direspons oleh tubuh sebagai sebuah trauma. Akibat
respons stres adrenokortikal, reaksi hormonal akan menyebabkan retensi air dan
natrium serta kehilangan kalium 2-5 hari pertama setelah pembedahan. Beratnya
stres akan mempengaruhi tingkat keseimbangan cairan dan elektrolit. Semakin
luas pembedahan, semakin berat stres (Potter & Perry, 2012).
1.2.6. Obesitas
Obesitas adalah Pasien obesitas memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap
anestesi dan bedah.Hasil ini berdasarkan atas masalah teknik karena obesitas itu
sendiri dan dari meningkatnya insidensi penyakit kronis dan komplikasi
perioperatif.Jika risiko dianggap terlalu besar, maka pasien dianjurkan untuk
mengurangi berat badan sebelum pembedahan (Garden, dkk, 2007).Pasien
obesitas memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menderita komplikasi infeksi
luka,trombosis vena profunda, serta kesulitan untuk mobilitas (Burkitt dkk, 2007).

1.2.7. Diabetes Melitus
Penderita diabetes melitus yang mengalami pembedahan harus mendapat
perhatian khusus karena kelainan homeostasis glukosa pada darah (Smeltzer &
Bare, 2002).Pada pasien bedah dengan penyakit diabetes mellitus, stres karena
bedah mengakibatkan peningkatan produksi hormon katabolik yang aksinya
berlawanan dengan insulin.Hal ini menyebabkan kontrol diabetes menjadi lebih
sulit (Burkitt, dkk, 2007).

1.2.8. Hipertensi
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Hipertensi yang tidak terobati meningkatkan risiko perioperatif, khususnya
kejadian cerebrovaskular dan miokard infark.Risiko ini berhubungan dengan
derajat elevasi dari diastolik yang lebih dari sistolik tekanan.Namun, risiko ini
dapat dikurangi dengan memastikan tekanan darah pasien terkontrol secara
adekuat untuk beberapa minggu sebelum pembedahan.Jika tekanan diastolik pada
saat istirahat ≥110 mmHg, bedah elektif harus ditunda (Garden, dkk, 2007).

1.3. Risiko Komplikasi Pascabedah
1.3.1. Syok
Syok adalah komplikasi pascabedah yang sangat serius.Syok dapat
digambarkan sebagai tidak memadainya oksigenasi selular yang disertai dengan
ketidakmampuan untuk mengeskresikan produk sampah metabolism. Tanda-tanda
klasik syok adalah pucat, kulit dingin dan basah, pernapasan cepat, sianosis, nadi
cepat dan lemah, penurunan tekanan darah, dan urin pekat. Dua klasifikasi syok
yang dapat terjadi pada bedah adalah syok hipovolemik dan syok neurogenik
(Smeltzer & Bare, 2002).
a. Syok Hipovolemik
Syok hipovolemik disebabkan oleh penurunan volume cairan akibat
kehilangan darah atau plasma; ini merupakan jenis syok yang paling umum pada
bedah. Pada pasien bedah, syok hipovolemik dapat disebabkan oleh hemoragi
yang jelas, kehilangan darah dan plasma dari sirkulasi selama prosedur bedah,
atau ketidakadekuatan penggantian cairan selama dan setelah pembedahan. Syok
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hipovolemik ditandai dengan turunnya tekanan vena, naiknya resistensi perifer,
dan takikardi.
b. Syok neurogenik
Syok neurogenik adalah syok yang kurang umum pada pasien bedah,
namun demikian, dapat terjadi sebagai akibat penurunan tahanan arterial yang
disebabkan anestesia spinal. Syok ini ditandai oleh turunnya tekanan darah akibat
pengumpulan darah dalam pembuluh darah kapasitans yang berdilatasi dan
aktivitas jantung meningkat dalam berespons.

1.3.2. Komplikasi Pernapasan
Komplikasi pernapasan merupakan masalah yang paling sering dan paling
serius dihadapi pasien bedah.Komplikasi pernapasan yang mungkin timbul
termasuk

hipoksemia

yang

tidak

terdeteksi,

atelaktasis,

bronkhitis,

bronkhopneumonia, pneumonia lobaris, kongesti pulmonal hipostatik, pleurisi,
superinfeksi. Komplikasi bronkhopneumonia adalah komplikasi pulmonari yang
paling sering terjadi

(Smeltzer & Bare, 2002). Komplikasi pernapasan lain

menurut Burkitt (2007) adalah kolaps paru, gagal napas, efusi pleura, Acute
Respiratory Distress Syndrome (ARDS), dan pneumotoraks.

1.3.3. Komplikasi Jantung
Risiko bedah dan anastesi meningkat pada pasien yang menderita penyakit
jantung.Aritmia, angina, gagal jantung, atau hipertensi seharusnya dikoreksi
sebelum pembedahan. Penyakit katup jantung, khususnya, stenosis aorta, merusak
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kemampuan jantung untuk

merespons permintaan yang meningkat selama

periode postoperatif. Administrasi cairan kepada pasien dengan penyakit katup
aorta atau mitral jantung seharusnya dimonitor dengan hati-hati (Garden, dkk,
2007).

1.3.4. Trombosis Vena Profunda (TVP)
Trombosis Vena Profunda (TVP) adalah trombosis pada vena yang
letaknya dalam dan bukan superfisial.Dua komplikasi serius dari TVP adalah
embolisme pulmonari dan sindrom pascaflebitis (Smeltzer & Bare, 2002).
Trombosis vena dalam ini lebih sering tanpa gejala, tetapi dapat menjadi
penyakit yang serius. Bila trombus terlepas menjadi emboli paru, hal ini dapat
mengancam nyawa atau trombus tersebut menyebabkan kerusakan katup vena dan
terjadi sindrom pascatromboflebitis (Sjamsuhidajat & Jong, 2005).

1.3.5. Komplikasi Urinari
Komplikasi urinari dapat bermacam-macam.Komplikasi yang dapat timbul
adalah retensi urin, infeksi saluran kemih (ISK), dan gagal ginjal (Garden, dkk,
2007).
Retensi urin dapat terjadi setelah segala prosedur pembedahan.Retensi
paling sering terjadi setelah pembedahan pada rektum, anus, dan vagina, dan
setelah herniografi dan pembedahan pada abdomen bagian bawah.Penyebabnya
diduga adalah spasme spinkter kandung kemih (Smeltzer & Bare, 2002).
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1.3.6. Komplikasi Gastrointestinal
Pembedahan traktus gastrointestinal sering mengganggu proses fisiologi
normal pencernaan dan penyerapan. Obstruksi intestinal adalah komplikasi yang
dapat menyertai pembedahan abdomen.Komplikasi ini paling sering terjadi
setelah pembedahan pada abdomen bagian bawah dan pelvis, terutama setelah
pembedahan dimana pemasanan drainase diperlukan (Smeltzer & Bare, 2002).

1.3.7. Infeksi Saluran Kemih
Infeksi saluran kemih paling sering terjadi setelah bedah urologi atau
ginekologi.Kontaminasi yang terjadi yakni retensi urin dan instrumen yang
digunakan adalah faktor yang berkontribusi terhadap infeksi kemih pascabedah
(Garden, dkk, 2007).

1.3.8. Komplikasi Luka
Infeksi merupakan komplikasi pascabedah yang paling umum.Insidensinya
bervariasi mulai 1% dalam bedah yang bersih sampai 20-30% dalam kasus yang
kotor.Onset infeksi biasanya dalam tujuh hari setelah bedah.Infeksi ini dapat
diatasi dengan pemberian antibiotik (Garden, dkk, 2007).
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