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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Penyakit Jantung Koroner

a. Pengertian

            Penyakit jantung koroner (PJK)  merupakan penyakit jantung dan 

pembuluh darah yang disebabkan karena penyempitan arteri koroner. 

Penyempitan  pembuluh darah terjadi karena proses aterosklerosis akibat 

timbunan kolesterol dan jaringan ikat pada dinding pembuluh darah 

secara perlahan-lahan (Judith, 2005).

b. Penyebab 

          Penyebab penyakit jantung koroner  secara pasti belum diketahui, 

tetapi secara umum dikenal berbagai faktor yang berperan penting 

terhadap timbulnya PJK. Berdasarkan penelitian-penelitian epidemiologis 

prospektif  menurut Framingham (2009), diketahui bahwa faktor risiko 

seseorang untuk menderita PJK ditentukan melalui interaksi dua atau 

lebih faktor risiko antara lain: faktor biologis  yang tidak dapat diubah 

yang meliputi: hereditas, umur lebih dari 40 tahun (makin tua risiko 

makin besar), jenis kelamin, insiden pada pria lebih tinggi dari pada 

wanita (wanita risikonya meningkat sesudah menopouse). Sedangkan 

faktor biologis yang dapat diubah  meliputi: dislipidemia, tekanan darah 
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tinggi (hipertensi), merokok, obesitas, diabates mellitus, diet tinggi lemak 

jenuh dan kalori serta stres psikologis berlebihan, inaktifitas fisik 

(Dezta,H., 2011).

                        

      Normal artery                                                   Atherosclerotic artery

Gambar 2.1

Potongan arteri  koroner

            (diambil dari  Medical-surgical Nursing,  2009)      

c. Kejadian PJK

                  Penyakit jantung koroner merupakan penyebab utama 

kematian  pada pria maupun wanita  baik di  negara maju  maupun 

berkembang, untuk pria dan wanita risiko penyakit kardiovaskuler 

meningkat seiring dengan peningkatan usia, riwayat merokok, 

hipertensi, lipid darah, level glukosa serta obesitas sentral  (Bernis, 

2007; Devon, 2002). PJK tidak hanya menyerang laki-laki saja, 

wanita juga berisiko terkena PJK meskipun kasusnya tidak sebesar 

pada laki-laki. Pada orang yang berumur 65 tahun ke atas, ditemukan 

20 % PJK  pada laki-laki dan 12 %  pada wanita (Menyar, 2009). 

Pada tahun 2002, WHO memperkirakan bahwa sekitar 17 juta orang 
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meninggal dunia  akibat penyakit kardiovaskuler  terutama PJK (7,2 

juta) dan stroke (5,5 juta).

2. Kateterisasi Jantung (Coronary Angiografy). 

             Kateterisasi  jantung  merupakan  prosedur invasif  dengan 

memasukkan satu atau lebih kateter ke jantung dan pembuluh darah 

tertentu  untuk memvisualisasikan ruang jantung, katup, pembuluh 

darah besar, dan arteri koroner.  Prosedur ini untuk  membantu dalam 

diagnosis,  pencegahan perkembangan kondisi jantung dan evaluasi 

yang akurat serta  pengobatan yang kritis pada pasien (Brunner & 

Suddart, 2009). 
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Gambar  2.2

Akses masuk kateter jantung

(diambil dari http://www.massgeneral.org/heartcenter/services/procedure)

a. Indikasi.

Pemeriksaan kateterisasi jantung  menurut Brunner & Suddart ( 2009) 

dapat dilakukan pada penyakit koroner yang sudah diketahui atau 

diduga berupa: angina tidak stabil, serangan angina baru, evaluasi 

sebelum tindakan operasi, iskemia, hasil treadmil positif, nyeri dada 

atipikal atau spasme koroner, angina pektoris, gagal trombolitik, 

shock, komplikasi mekanik (ventrikel septal defek, ruptur 

dinding/otot polos).

b. Kontra Indikasi.

Kontra indikasi relatif antara lain :penyakit gagal jantung kongestif 

yang tidak terkontrol, tekanan darah tinggi, aritmia, penyakit 

pembuluh darah serebral yang kurang dari satu bulan, infeksi/demam, 

elektrolit tidak seimbang, perdarahan gastrointestinal, kehamilan, 

antikoagulasi (perdarahan akut tidak terkontrol), pasien tidak 

kooperatif, keracunan obat (seperti digitalis, phennothiazid), gagal 

ginjal. Sedangkan kontra indikasi mutlak (tidak boleh dilakukan) 

apabila tidak cukup perlengkapan atau fasilitas (Muttaqin, 2009).

http://www.massgeneral.org/heartcenter/services/procedure
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c. Intervensi Keperawatan

Menurut Brunner & Suddart 2009,  intervensi perawat yang dilakukan 

setelah  pasien dilakukan kateterisasi jantung adalah: 

1) Amati posisi akses kateter adanya perdarahan atau hematoma

 dan menilai denyut nadi perifer pada bagian  ekstremitas yang 

dilakukan kateterisasi (dorsalis pedis dan tibialis posterior pulsa di

ekstremitas bawah pulse, radial dalam ekstremitas atas) setiap

15 menit selama 1 jam, dan  kemudian  setiap 1 sampai 2 jam 

sampai pulse  stabil.

2) Evaluasi suhu dan warna ekstremitas yang terkena dan setiap 

pasien keluhan nyeri, mati rasa kesemutan, atau sensasi untuk 

menentukan tanda-tanda insufisiensi arteri, laporkan  

perubahannya  segera.

3)  Memantau   adanya disritmia dengan mengamati monitor jantung 

atau dengan menilai pulsa apikal dan perifer untuk perubahan 

dalam tingkat dan irama. 

4) Menginformasikan pasien bahwa jika prosedur ini dilakukan 

percutaneously melalui arteri femoral,  pasien akan tetap pada 

istirahat di tempat tidur dengan kaki yang lurus dan kepala 

diangkat ke 30 derajat selama 2 sampai 6 jam  dengan penekanan 

untuk mencegah perdarahan (Hamel, 2009).
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5) Untuk kenyamanan, pasien bisa berbalik dari sisi ke sisi tetap 

dengan kaki yang lurus. 

6) Menginformasikan pasien  jika prosedur ini dilakukan melalui 

arteri radialis,  pasien akan tetap pada istirahat di tempat tidur 

tangan lurus selama 2 sampai 6 jam dengan bebat / fiksasi  

(Hamel, 2009).

7) Anjurkan pasien untuk melaporkan nyeri dada dan perdarahan

atau tiba-tiba ketidaknyamanan dari akses tusukan kateter

segera (Juli, 2012).

8) Mendorong cairan untuk meningkatkan output urin dan 

mengeluarkan obat kontras.

9) Pasien post kateterisasi jantung / PCI  diobservasi selama 24 jam 

dan apabila tak ada komplikasi diperbolehkan rawat jalan / pulang 

(Tim RSJPD, 2014). 

d. Komplikasi.

Hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi akibat tindakan kateterisasi 

jantung menurut Farouque, et al  ( 2005):

1) Komplikasi mayor antara lain: tromboemboli, infark miokard, 

alergi kontras seperti: spasme laring, spasme bronkus, hipotensi 

berat atau henti jantung, aritmia berat seperti: ventrikel fibrilasi, 

kematian.
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2) Komplikasi minor: aritmia (sinus bradikardi, ventrikel premature 

beat dan ventrikel takikardi), alergi ringan, seperti erupsi 

kulit,perdarahan pada tempat tusukan atau hematom, infeksi, 

edema paru, komplikasi jarang seperti: ruptur pembuluh darah, 

kateter melilit,  kateter putus, perforasi arteria koroner, nyeri 

daerah tusukan.

3. Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA).

             PTCA adalah prosedur terapi untuk memperbaiki aliran darah ke 

miokard dengan balon kateter pada daerah penyempitan koroner dan 

mengembangkannya. Sehingga lumen tersebut akan lebih lebar dari 

semula sehingga terjadi perbaikan aliran darah. Stent adalah alat yang 

ditanamkan pada pembuluh darah koroner yang mengalami stenosis 

untuk mempertahankan pembukaan koroner secara mekanis (Brunner & 

Suddart, 2009)

Gambar 2.3

 Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty

(Diambil dari Medical-surgical Nursing, 2009)
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                                                  Gambar 2.4

              Insertion of a coronary artery stent

        (Diambil dari  Medical-surgical Nursing, 2009)

a. Indikasinya antara lain  pada penyakit jantung koroner dengan bukti 

iskemik, angina tidak stabil, infark miokard dengan haemodinamik 

memburuk, kelainan katup, primary PTCA pada akut miokard infark 

sedangkan indikasi pemasangan stent meliputi: restenosis pada grafts, 

penutupan mendadak dari diseksi sesudah PTCA dan risiko tinggi untuk 

kolaps, restenosis setelah tindakan PTCA, robekan intima pada post 

PTCA (Brunner & Suddart, 2009) .

b. Kontra Indikasi.

Kontra indikasi pada PTCA atau  pemasangan stent adalah pada disfungsi 

ventrikel yang berat (Wajan, 2010) .
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c. Komplikasi

Komplikasi  yang bisa terjadi antara lain: angina, aritmia, perdarahan, 

spasme tiba-tiba dari pembuluh darah koroner, hipotensi, reoklusi, 

iskemik tungkai, infark miokard, kematian (Bally et al, 2010). 
Komplikasi pada tempat akses: perdarahan, hematom, ekimosis, 

pseudoaneurisma, nyeri lokal dan memar  (Hamel, 2009). Menurut 

penelitian prospektif oleh Higgins, Odom (2008), komplikasi vaskuler 

pascaintervensi koroner perkutan dari 1089 pasien sebanyak 35.7% 

meliputi perdarahan (22,4%), hematom (7,1%), perdarahan dan hematom 

(6%), pseudoaneurisma dengan diagnosis ultrasound (0,37%).

4. Konsep Intensitas Nyeri

a. Pengertian Nyeri

Nyeri adalah pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan 

yang terjadi akibat dari kerusakan jaringan yang aktual dan potensial. 

Berkaitan dengan hal tersebut, nyeri yang dirasakan oleh individu yang 

mengalami post-operasi, bisa dari skala yang paling ringan hingga terberat  

(Brunner & Suddart, 2009)

b. Patofisiologi Nyeri

           Adanya rangsangan pembedahan menimbulkan kerusakan pada 

jaringan yang kemudian akan melepaskan zat antara lain: histamine, 
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serotonin, plasmakini, bradikinin, prostaglandin yang disebut mediator 

nyeri. Mediator ini merangsang reseptor nyeri yang terletak di ujung saraf 

bebas dari kulit, selaput lendir dan jaringan lain sehingga rangsangan 

dirasakan sebagai nyeri. Pada saat terjadi pelepasan mediator kimia akan 

merangsang saraf simpatis sehingga menyebabkan vasokontriksi yang akan 

meningkatkan tonus otot yang menimbulkan berbagai efek seperti spasme 

otot yang pada akhirnya akan menekan pembuluh darah, mengurangi aliran 

darah dan meningkatkan kecepatan metabolisme otot yang menimbulkan 

pengiriman impuls nyeri ke medula spinalis ke otak terus berjalan sehingga 

terjadi persepsi nyeri  (Smeltzer & Bare, 2012). Rangkaian proses 

perjalanan yang menyertai antara kerusakan jaringan sampai dirasakan nyeri 

adalah suatu proses elektrofisiologis. Ada 4 proses yang mengikuti suatu 

proses nosisepsis yaitu:

1) Transduksi adalah adalah proses dari stimulasi nyeri dikonfersi 

kebentuk yang dapat diakses oleh otak. Proses transduksi dimulai ketika 

nociceptor yaitu reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsang 

nyeri teraktivasi. Aktivasi reseptor ini (nociceptors) merupakan sebagai 

bentuk respon terhadap stimulus yang datang seperti kerusakan jaringan.

2) Transmisi/Transmission 

Transmisi adalah serangkaian kejadian-kejadian neural yang membawa 

impuls listrik melalui sistem saraf ke area otak. Proses transmisi 

melibatkan saraf aferen yang terbentuk dari serat saraf berdiameter kecil 
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ke sedang serta yang berdiameter besar. Saraf aferen akan berakson 

pada dorsal horn di spinalis. Selanjutnya transmisi ini dilanjutkan 

melalui sistem contralateral spinalthalamic melalui ventral lateral dari 

thalamus menuju cortex serebral.

3) Modulasi/Modulation 

Proses modulasi mengacu kepada aktivitas neural dalam upaya 

mengontrol jalur transmisi nociceptor tersebut. Proses modulasi 

melibatkan system neural yang komplek. Ketika impuls nyeri sampai di 

pusat saraf, transmisi impuls nyeri ini akan dikontrol oleh system saraf 

pusat dan mentransmisikan impuls nyeri ini kebagian lain dari sistem 

saraf seperti bagian cortex. Selanjutnya impuls nyeri ini akan 

ditransmisikan melalui saraf-saraf descenden  ke tulang belakang untuk 

memodulasi efektor. 

4) Persepsi/Perception 

Persepsi adalah proses yang subjektif. Proses persepsi ini tidak hanya 

berkaitan dengan proses fisiologis atau proses anatomis saja, akan  

tetapi  juga meliputi cognition (pengenalan) dan memory (mengingat). 

Oleh karena itu, faktor psikologis, emosional dan behavioral (perilaku) 

juga muncul sebagai respon dalam mempersepsikan pengalaman nyeri 

tersebut. Proses persepsi ini jugalah yang menjadikan nyeri tersebut 

suatu fenomena yang melibatkan multidimensional. 

c. Faktor- faktor  yang mempengaruhi respon terhadap nyeri adalah : 
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1). Usia 

Usia mempunyai peranan yang penting dalam mempersepsikan dan 

mengekspresikan rasa nyeri. Pasien dewasa memiliki respon yang 

berbeda terhadap nyeri dibandingkan pada lansia. Nyeri dianggap 

sebagai kondisi yang alami dari proses penuaan.  Cara menafsirkan 

nyeri ada dua: pertama, rasa sakit adalah normal dari proses penuaan, 

kedua sebagai tanda penuaan menurut Smeltzer dan Bare (2012).

2). Jenis kelamin 

Respon nyeri di pengaruhi oleh jenis kelamin. Telah dilakukan 

penelitian terhadap sampel 100 pasien untuk mengetahui perbedaan 

respon nyeri antara laki-laki dan perempuan. Hasilnya menunjukan 

bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam merespon 

nyeri yaitu perempuan mempunyai respon nyeri lebih baik dari pada 

laki-laki. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Laura 

yang menunjukkan bahwa wanita lebih sensitif terhadap rangsangan 

nyeri (Smeltzer dan Bare, 2012).   

                3). Budaya 

Orang belajar dari budayanya, bagaimana seharusnya mereka berespon 

terhadap nyeri misalnya seperti suatu daerah menganut kepercayaan 

bahwa nyeri adalah akibat yang harus diterima karena mereka 

melakukan kesalahan jadi mereka tidak mengeluh jika ada nyeri.  Orang 

Jawa dan Batak mempunyai respon yang berbeda terhadap nyeri,  
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bahwa pasien Jawa mencoba untuk mengabaikan rasa sakit dan hanya 

diam, menunjukkan sikap tabah, dan mencoba mengalihkan rasa sakit 

melalui kegiatan keagamaan.  Ini berarti bahwa pasien Jawa memiliki 

kemampuan untuk mengelola nya atau rasa sakitnya. Di sisi lain, pasien 

Batak merespon nyeri dengan berteriak, menangis, atau marah dalam 

rangka untuk mendapatkan perhatian dari orang lain, sehingga 

menunjukkan ekspresif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasien 

dengan budaya yang berbeda dinyatakan dalam cara yang berbeda yang 

mempengaruhi persepsi nyeri (Smeltzer dan Bare, 2012).   

    4).Pengalaman Masa Lalu dengan Nyeri 

Bagi beberapa orang, nyeri masa lalu dapat saja menetap dan tidak 

terselesaikan, seperti pada nyeri berkepanjangan atau kronis dan 

persisten (Smeltzer dan Bare, 2012).  Pasien yang pernah mengalami 

nyeri dan tidak mampu mengatasi nyeri ,maka akan mempunyai persepsi 

terhadap nyeri sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan (Potter & 

Perry, 2005; Bradt & Dileo, 2009).

5).Perhatian

Tingkat perhatian seorang klien memfokuskan perhatiannya pada nyeri 

dapat mempengaruhi persepsi nyeri. Perhatian yang meningkat akan 

meningkatkan respon nyeri, sedangkan upaya distraksi dihubungkan 
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dengan respon nyeri yang menurun. Tehnik relaksasi, guided imagery  

merupakan tehnik untuk mengatasi nyeri (Prasetyo, 2010).

6).Kecemasan  (Ansietas)

Hubungan antara nyeri dan cemas bersifat kompleks, cemas

meningkatkan persepsi terhadap nyeri dan nyeri bisa menyebabkan

seseorang cemas (Prasetyo, 2010). Pernyataan yang sama juga

dikemukakan oleh Gill  (1990) yang dikutip dalam Buzzato  (2010),

yang melaporkan adanya suatu bukti bahwa stimulus nyeri

mengaktifkan bagian sistem limbik yang diyakini mengendalikan emosi.

d. Penatalaksanaan Nyeri

               1).Farmakologi

                     Penatalaksanaan nyeri secara farmakologi melibatkan 

penggunaan opiat (narkotik), nonopiat/ OAINS (obat anti inflamasi 

nonsteroid), obat-obat adjuvans atau koanalgesik. Analgesik opiat 

mencakup derivat opium, seperti morfin dan kodein. Narkotik 

meredakan nyeri dan memberikan perasaan euphoria (Berman, et al. 

2009).  Nonopiat (analgesik non-narkotik) termasuk obat OAINS 

seperti aspirin dan ibuprofen. Nonopiat mengurangi nyeri dengan cara 

bekerja di ujung saraf perifer pada daerah luka dan menurunkan 
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tingkat mediator inflamasi yang dihasilkan di daerah luka (Berman, et 

al. 2009).

                 Analgesik adjuvans adalah obat yang dikembangkan untuk 

tujuan selain penghilang nyeri tetapi obat ini dapat mengurangi nyeri 

kronis tipe tertentu selain melakukan kerja primernya. Sedatif ringan 

atau obat penenang, dapat membantu mengurangi spasme otot yang 

menyakitkan, kecemasan, stres, dan menguatkan strategi nyeri lainnya 

sehingga klien dapat tidur nyenyak  (Berman, et al. 2009).

               2).Non Farmakologi

                        Manajemen nyeri non  farmakologik  yang dapat digunakan untuk 

mengatasi nyeri adalah terapi musik, relaksasi, terapi bermain, terapi 

aktivitas, kompres dan pijat (Van Kouten, 1999). Beberapa peneliti 

percaya bahwa intervensi keperawatan non-farmakologis, digunakan 

dalam kombinasi dengan analgesik, dapat membantu mengurangi rasa 

sakit. Teknik ini dapat membantu  pasien  mencapai rasa kontrol atas 

rasa sakit  (Van Kouten,  1999).

a).Relaksasi

Relaksasi merupakan managemen nyeri non farmakologi yang 

mempunyai efek sangat baik untuk mengatasi nyeri. Relaksasi akan 

menyebabkan penurunan hormon adrenalin dengan penurunan hormon 

adrenalin akan menyebabkan rasa tenang, rasa tenang akan 

menyebabkan aktifitas saraf simpatik menurun sehingga akan 
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menyebabkan penurunan nyeri. Menurut penelitian Houston dan 

Jesurum  dalam Purwanto, ( 2011) penggunaan tehnik relaksasi (The 

quick relaxation technique / QRT) dan kombinasi farmakologis yang 

dilakukan pada 24 pasien yang berumur 70 tahun dimana obyek 

penelitian sedang menjalani bedah jantung bypass di ruang ICU, hasil 

penelitian ini menunjukan setengah dari sampel yang diteliti 

merasakan nyeri hilang dengan cepat dari pada kelompok yang tidak 

diberi relaksasi.

b).Terapi Musik 

          Terapi musik merupakan bagian dari tehnik relaksasi yang 

dapat digunakan di ruang ICU yang mempunyai efek menenangkan. 

Efek terapi musik pada nyeri pada pasien kanker dengan berbagai 

diagnosa telah mengungkapkan banyak manfaat diantaranya 

meningkatkan kenyamanan dan relaksasi dengan pengurangan nyeri, 

stress yang dikarenakan pengobatan, cemas, mual dan muntah  ( Li 

Mei. et al ,  2011). Metode pereda nyeri non-farmakologis biasanya 

mempunyai resiko yang sangat rendah, termasuk pemberian terapi 

musik bahkan meningkatkan toleransi terhadap nyeri (Purwanto, 

2008).

e. Instrument Pengukuran Nyeri

  1).Numerical Rating Scale (NRS) 
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Skala ini sudah biasa dipergunakan dan telah divalidasi. Berat ringannya 

rasa sakit atau nyeri dibuat menjadi terukur dengan mengobyektifkan 

pendapat subyektif nyeri. Skala numerik dari 0 hingga10, di bawah ini, nol 

(0) merupakan keadaan tanpa atau bebas nyeri, sedangkan sepuluh (10), 

suatu nyeri yang sangat hebat. 

Keterangan : 

Tidak Nyeri = Bila skala intensitas nyeri numerik 0,  Nyeri ringan = bila 

skala intensitas nyeri numerik 1 -3, Nyeri sedang = bila skala intensitas 

nyeri numerik 4-7,  Nyeri hebat = bila skala intensitas nyeri numerik 8-10,  

menurut Smeltzer dan Bare, (2012).

2) Visual Analogue Scale (VAS) 

Cara lain untuk menilai intensitas nyeri yaitu dengan menggunakan Visual 

Analog Scale ( Potter dan Perry, 2005).  Skala berupa suatu garis lurus 

yang panjangnya biasaya 10 cm (atau 100 mm), dengan penggambaran 

verbal pada masing-masing ujungnya, seperti angka 0 (tanpa nyeri) sampai 

angka10 (nyeri terberat). 

3) SF-MPQ (The Short-Form McGill Pain Questionnaire )

Instrumen ini berbentuk kuesner yang komponennya terdiri dari 15 

deskriptor ( 11 sensorik; 4 afektif ) yang dinilai pada skala intensitas 

sebagai 0 = tidak ada , 1 = ringan, 2 = sedang atau 3 = berat. 
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15 deskriptor itu meliputi  denyutan, pengambilan gambar/ ekspresi, 

penusukan, kaku, kram, perih sekali, panas terbakar, sakit, berat, lembut, 

membelah, melelahkan, menjijikkan, menakutkan,menyiksa (Li Mei  et 

al, 2011).

f.  Vital sign pada  nyeri 

         Pengukuran vital sign memberikan informasi yang sangat penting 

terutama mengenai status kesehatan secara umum. Vital sign meliputi: 

tekanan darah, frekuensi nadi, suhu tubuh, dan frekuensi pernafasan. 

Pengukuran ini harus dibandingkan dengan rentang normal dan 

pengukuran sebelumnnya.

1) Tekanan darah

Tekanan darah adalah kekuatan darah ketika mendorong dinding 

arteri. Tekanan darah mempunyai dua komponen yaitu tekanan darah 

sistolik dan diastolik. Tekanan darah sistolik menggambarkan tekanan 

darah maksimum pada arteri ketika kontraksi ventrikel kiri. Sedangkan 

tekanan darah  diastolik adalah tekanan saat istirahat yaitu tekanan dari 

darah antar ventrikel (Potter&Perry, 2005). Tekanan darah merujuk 

kepada tekanan yang dialami darah pada saat darah dipompa oleh 

jantung keseluruh anggota tubuh manusia (Guyton & Hall, 2007).

Tabel 2.5
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Klasifikasi pengukuran tekanan darah 

Kategori Tekanan Sistolik
(mmHg)

Tekanan Diastolik
(mmHg)

Hipotensi < 119 < 79
Normal 120 80
Pre hipertensi 120-139 80-89
Hipertensi Stage 1 (Ringan) 140-159 90-99
Hipertensi Stage 2 (Sedang) 160-179 100-109
Hipertensi Stage 3 (Berat) >180 >110
( Joint National Committee-VII, 2003)

2) Nadi 

Jantung akan memompa melalui aorta dan pembuluh darah perifer. 

Pemompaan ini darah akan menekan dinding arteri, menciptakan 

gelombang tekanan seiring dengan denyut jantung yang pada perifer 

akan terasa detak nadi. Nadi pada radial tangan adalah  metode yang 

paling banyak digunakan untuk mengukur kecepatan jantung (Guyton & 

Hall, 2007). Kekuatan denyut nadi ditentukan tekanan  denyut.  Apabila 

tekanan denyut tinggi, gelombang denyut  mungkin cukup besar untuk 

dapat diraba atau bahkan didengar oleh individu yang bersangkutan 

(Guyton & Hall, 2007). Menurut Ganong (2003) frekuensi nadi dewasa 

dan usia lanjut: normal  60-100 x / menit.

3) Suhu tubuh

Produksi panas yang terjadi sebagian rentang dari metabolism dan 

ketika berolahraga. Suhu tubuh secara umum diatur oleh hipotalamus. 

Suhu tubuh berhubungan dengan peningkatan titik patokan suhu di 
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hipotalamus. Rentang suhu normal untuk dewasa 36,4 -37,2 °C  

(Ganong, 2003)

4) Frekuensi pernafasan 

Untuk mengetahui irama pernafasan dilakukan inspeksi. Frekuensi 

pernafasan dilakukan satu kali nafas dan sekali hembusan nafas 

(ekspirasi).  Rentang normal frekuensi pernafasan pada orang dewasa 

yaitu 12-20 kali/menit (Ganong, 2003). Adapun yang mempengaruhi 

kecepatan pernafasan diantaranya usia, suhu, aktifitas, jenis kelamin, 

dan status kesehatan. 

5. Teori Kenyamanan Khaterine Kolcaba

                Kenyamanan adalah suatu  konsep yang mempunyai  hubungan 

yang kuat dengan ilmu perawatan. Perawat menyediakan kenyamanan ke 

pasien dan keluarga-keluarga mereka melalui intervensi dengan orientasi 

pengukuran kenyamanan. Kondisi keluarga dan pasien diperkuat dengan 

tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perawat dengan 

melibatkan perilaku (Tomey, Alligood, 2006).

    Peningkatan kenyamanan adalah sesuatu hasil ilmu perawatan yang 

merupakan bagian penting dari teori comfort, mereka secara teoritis 

dihubungkan dengan suatu kecenderungan ke arah kenyamanan yang 

ditingkatkan setiap saat, dan dengan sendirinya klien akan mencapai 

kesehatan yang diinginkan dalam mencari kesembuhan .
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                 Health Care Needs adalah kebutuhan pelayanan kesehatan   untuk 

pemenuhan   kenyamanan bagi pasien (Kolcaba, 2010). Kebutuhan ini 

meliputi kebutuhan fisik, psikospiritual, sosial dan lingkungan yang 

kesemuanya membutuhkan monitoring, laporan verbal maupun non verbal. 

Comfort diartikan sebagai suatu  pengalaman yang immediate yang 

menjadi sebuah kekuatan melalui  kebutuhan  akan keringanan (relief), 

ketenangan (ease) dan (transcedence) keadaan yang lebih baik, yang dapat 

terpenuhi dalam empat kontex pengalaman yang meliputi aspek fisik, 

psikospiritual, sosial dan lingkungan ( Kolcaba, 2010; Tomey & Alligood, 

2006 ). Comfort measures diartikan sebagai suatu intervensi keperawatan 

yang didesain untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan yang spesifik 

dibutuhkan oleh pasien. Enhanced comfort merupakan sebuah outcome 

yang langsung diharapkan pada pelayanan keperawatan, mengacu pada 

teori comfort ini. Intervening variables didefinisikan sebagai kekuatan 

yang berinteraksi sehingga mempengaruhi persepsi  penerima kenyamanan 

secara keseluruhan. Variabel ini meliputi pengalaman masa lalu, usia, 

sikap, status emosional, support system, prognosis, financial dan 

keseluruhan elemen dalam pengalaman si penerima. Health Seeking 

Behavior (HSBs)  merupakan sebuah kategori yang luas dari outcome 

berikutnya yang berhubungan dengan pencarian kesehatan yang 

didefinisikan oleh penerima saat konsultasi dengan perawat  (Kolcaba, 
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2010). Teori kenyamanan kolcaba ini bisa diterapkan dalam praktek antara 

lain seperti di dalam keperawatan kebidanan, katheterisasi jantung, 

perawatan kritis, pekerja rumah sakit, keperawatan bedah tulang, 

keperawatan perioperatif.

            Kolcaba menyatakan bahwa perawatan untuk kenyamanan 

memerlukan sekurangnya tiga tipe intervensi comfort yaitu teknis 

pengukuran kenyamanan, merupakan intervensi yang dibuat untuk 

mempertahankan homeostasis dan mengontrol nyeri yang ada, seperti 

memantau tanda-tanda vital, hasil kimia darah, juga termasuk pengobatan 

nyeri. Tehnis tindakan ini didesain untuk membantu mempertahankan atau 

mengembalikan fungsi fisik dan kenyamanan, serta mencegah komplikasi. 

Coaching (mengajarkan) meliputi intervensi yang didesain untuk 

menurunkan kecemasan, memberikan informasi, harapan, mendengarkan 

dan membantu  perencanaan pemulihan (recovery) dan integrasi secara 

realistis atau dalam menghadapi kematian dengan cara yang sesuai dengan 

budayanya. Comfort food untuk jiwa, meliputi intervensi yang menjadikan 

penguatan dalam sesuatu hal yang tidak dapat dirasakan. Terapi untuk 

kenyamanan psikologis meliputi pemijatan, adaptasi lingkungan yang 

meningkatkan kedamaian dan ketenangan, guided imagery, terapi musik, 

mengenang, dan lain lain. 

6. Konsep Terapi Musik
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          Musik merupakan sebuah rangsangan pendengaran yang 

terorganisir yang terdiri dari melodi, ritme, harmoni, timbre, bentuk dan 

gaya (Bally et al, 2010). Musik mempunyai kemampuan untuk 

mengetahui ketidakmampuan yang dialami oleh setiap orang, ketika 

musik diaplikasikan menjadi sebuah terapi, musik dapat meningkatkan, 

memulihkan dan memerihara kesehatan fisik, mental, emosianal, sosial 

dan spiritual dari setiap individu. Hal ini dikarenakan, musik memiliki 

beberapa kelebihan, seperti musik bersifat universal, nyaman dan 

menyenangkan, berstruktur.

          Perlu diingat bahwa banyak proses dalam hidup kita  berakar dari 

irama sebagai contoh, napas kita detak jantung, dan pulsasi berulang dan 

berirama. Hal inilah yang mendasari kita dalam merawat pasien dengan 

terapi musik (Sebastian, 2014).  Musik harus didengarkan minimal 15 

menit supaya dapat memberikan hasil yang sangat efektif dalam upaya 

mengurangi nyeri pasca operasi klien (Potter dan Perry, 2005).

a. Pengertian 

                    Musik pada dasarnya merupakan bagian dari seni yang 

menggunakan bunyi sebagai media  penciptaannya.  Karya musik harus 

memenuhi syarat tertentu yang merupakan system yang ditopang oleh  

berbagai komponen  seperti melodi, harmoni, ritme, warna suara, tempo, 

dinamika, dan bentuk  (Bradt & Dileo, 2009). Menurut Potter dan Perry 
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(2005), terapi musik digunakan sebagai teknik untuk penyembuhan 

suatu penyakit dengan menggunakan bunyi atau irama tertentu.

           Terapi musik bekerja langsung pada organ dan sistem saraf  

pendengaran kemudian dikirim pada sistem limbik di otak atau daerah 

yang mengatur emosi (Tim terapi musik, 2016). Terapi musik 

merupakan proses antara terapis musik dengan klien menggunakan  

musik untuk membantu dan mempertahankan kesehatan dari aspek fisik, 

emosional, mental, sosial, estetika dan spiritual. Dengan terapi musik 

yang sesuai dengan kebutuhan klien baik secara elemen musik (pitch, 

tempo, trimbe dan dinamika) akan memberikan respon pada individu 

untuk menenangkan emosi, meningkatkan kesehatan, mengembangkan 

kemampuan kognitif dan komunikasi (American Music Therapy 

Association, 2011).

b. Jenis Terapi Musik

              Manfaat terbesar pada sistem kardiovaskular terdapat pada musik 

klasik dan musik meditasi, sedangkan music heavy mental dan techno 

tidak efektif dan dapat berbahaya karena dapat menyebabkan stress dan 

aritmia yang mengancam jiwa (Jafari et al., 2012). Musik vocal dan 

orchestra menghasilkan korelasi signifikan lebih baik terhadap sinyal 

kardiovaskular dan pernafasan dibandingkan dengan jenis musik dengan 

penekanan (Jafari et al.,  2012). Jenis musik pain relief maupun natural 
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healing yang mempunyai karakteristik frekuensi 40-60 hz dan tempo 61-

80 beat/menit memenuhi kriteria sebagai terapi musik untuk relaksasi  

yang dapat digunakan untuk mengurangi nyeri minimal satu hari satu 

kali (Perdana, A., 2016).

c. Elemen terapi musik

               Empat elemen musik yang menjadi dasar perlakuan pada terapi 

musik karena setiap gangguan yang dialami klien membutukan 

penekanan pada elemen yang berbeda dan terdapat dalam berbagai jenis 

musik yaitu: 

1) Pitch 

Nada dihasilkan melalui vibrasi pada kecepatan tertentu yang dikenal 

dengan sebutan  pitch, yang diukur dalam hertz, hal ini dapat didengar 

karena membuat molekul-molekul udara bergetar dalam kecepatan 

yang sama. Bila vibrasi ini bertemu dengan telinga pendengaran maka 

akan terjadi proses persepsi dan kognitif dalam otak yang dapat 

menyimpulkan jenis nada tertentu.

2) Tempo

Rata-rata satuan waktu pada sebuah musik dimainkan yang 

mengambarkan kecepatan musik tersebut.

3) Trimbe

Disebut juga warna suara atau kualitas suara. Jika dua alat musik, 

misalnya gitar dan trombone dimainkan bersama-sama pada nada dasar 
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pitch yang sama maka dapat dibedakan antara suara gitar dan suara 

trombone, karena keduanya memiliki warna suara yang berbeda.

4) Dinamika 

Aspek musik yang terkait dengan tingkat kekerasan musik, atau 

gradasi kekerasan dan kelembutan suara musik.  

            Pemilihan parameter musik yang digunakan untuk relaksasi 

menurut Wigram et al, (2011) dalam Sebastian (2014)  adalah 

frekuensi 60-90 Hz, dinamika sedikit perubahan, melodi dinamik 

dengan tempo 60-80 beats/menit. Karakteristik musik yang bersifat 

terapi yaitu musik yang nondramatis, dinamikanya bisa 

diprediksi,memiliki nada yang lembut, harmonis dan tidak berlirik, 

temponya 60-80 x/menit (Bally, 2010). 

          Satuan volume untuk mendengarkan musik getaran suara adalah 

decibel (dB). Untuk mendengarkan musik menggunakan headset 

dengan volume 60-90 dB. Volume musik yang dinyatakan comfortable 

adalah memiliki volume 60 dB. Volume yang dapat menimbulkan efek 

terapi adalah 40-60 dB bisa dilakukan saat menjelang tidur selama 30 

menit untuk mendapatkan efek relaksasi maksimum sedangkan  terapi 

minimal dilakukan dua kali sehari selama minimal 15 menit (Nilsson,  

2008; Ahmad, 2012 ).

            Terapi musik diberikan dalam waktu yang berbeda-beda akan 

memberikan efek yang berbeda-beda. Lama waktu memperdengarkan 
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terapi musik sangat tergantung keadaan pasien yang akan dilakukan 

terapi musik. Pada beberapa pasien, terapi musik yang hanya sebentar 

sudah dapat memberikan efek yang positif, tetapi ada yang dalam 

waktu lama, baru memberikan efek positif yang sedikit kepada 

pasiennya, dengan demikian, antara satu orang dengan yang lain bisa 

berbeda. Prinsip dasar yang harus dipegang dalam memberikan terapi 

musik adalah bahwa terapi musik yang tepat sesuai parameter dan jenis 

musik tidak akan memberikan dampak yang membahayakan pasien 

walaupun diberikan dalam jangka waktu yang lama (Mucci & Mucci, 

2002).

d. Mekanisme Musik Dalam Menurunkan Nyeri

          Menurut Tuner (2010) musik dihasilkan dari stimulus yang 

dikirim dari akson-akson serabut sensorik asenden ke neuron-neuron 

Reticular Activating System (RAS). Stimulus ini kemudian 

ditransmisikan oleh nuclei spesifik dari thalamus melewati area-area 

korteks cerebral, sistem limbik dan korpus collosum serta melewati 

area-area sistem saraf otonom dan sistem neuroendokrin. Sistem saraf 

otonom berisi saraf simpatis dan para simpatis. Musik dapat 

memberikan rangsangan pada saraf simpatis dan saraf parasimpatis 

untuk menghasilkan respon relaksasi. Karakteristik respon relaksasi 
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yang ditimbulkan berupa penurunan frekuensi nadi, relaksasi otot dan 

tidur.

           Musik mampu menghasilkan stimulus yang dapat merangsang 

pengeluaran endorphine yang menghasilkan golongan opiate dan 

gland-pituitary yang dapat mempengaruhi mood dan memori 

seseorang sehingga akan lebih rileks (Denisie and Downey, 2009). 

Mendengarkan musik dapat memproduksi zat endorphins (substansi 

sejenis morfin yang disuplai tubuh yang dapat mengurangi rasa 

sakit/nyeri) yang dapat menghambat transmisi impuls nyeri di sistem 

saraf pusat, sehingga sensasi nyeri dapat berkurang, musik juga 

bekerja pada sistem limbik yang akan dihantarkan kepada sistem saraf 

yang mengatur kontraksi otot-otot tubuh, sehingga dapat mengurangi 

kontraksi otot (Potter & Perry, 2005). 

            Musik dan nyeri mempunyai persamaan penting yaitu bahwa 

keduanya bisa digolongkan sebagai input sensor dan output. Sensori 

input berarti bahwa ketika musik terdengar, sinyal dikirim keotak 

ketika rasa sakit dirasakan. Jika getaran musik dapat dibawa kedalam 

resonansi dekat dengan getaran rasa sakit, maka persepsi psikologis 

rasa sakit akan diubah dan dihilangkan (Journal of the American 

Association for Musik Therapist, 2011).

e. Mekanisme Musik Dalam Perubahan Vital Sign
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           Musik merangsang pengeluaran endorphin dan mengurangi 

pengeluaran katekolamin seperti epineprin dan norepineprin dari 

medulla adrenal, penurunan hormone ini akan mengurangi 

vasokontriksi yang diakibatkan oleh nyeri sehingga membantu 

memperbaiki tanda-tanda vital diantaranya adalah penurunan kekuatan 

kontraksi ventrikel yang dimanisfestasikan dengan adanya kestabilan 

tekanan darah dan denyut jantung dengan hasil akhir  dapat 

menurunkan frekuensi nadi, tekanan darah dan konsumsi oksigen 

(Bally et al, 2010). Musik dapat memperlambat dan menyeimbangkan 

gelombang otak dan berpengaruh terhadap kestabilan irama 

pernafasan, denyut jantung dan tekanan darah manusia (Bally et al, 

2010).

             Musik dan relaksasi membuat rasa tenang dan  nyaman serta 

membuat pasien lebih relaks dengan hasil akhir memberikan efek 

positif terhadap tekanan darah, detak jantung dan laju pernafasan         

( Suselo, 2010). Musik terbukti menunjukkan efek yaitu  menurunkan 

frekuensi denyut jantung, mengurangi kecemasan dan depresi, 

menghilangkan  nyeri dan menurunkan tekanan darah (Bally et al, 

2010).  

7. Teknik Relaksasi Nafas Dalam

a. Pengertian
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Teknik relaksasi merupakan  metode yang dapat di lakukan 

terutama pada pasien yang mengalami nyeri, merupakan latihan 

pernafasan yang menurunkan konsumsi oksigen, frekuensi 

pernafasan,frekuensi jantung dan ketegangan otot (Kristianto, 

2013). Teknik relaksasi merupakan alternatif non obat-obatan 

dalam strategi penanggulangan nyeri, disamping plasebo dan 

distraksi. Relaksasi merupakan kebebasan mental dan fisik dari 

ketegangan dan stress, karena dapat mengubah persepsi kognitif 

dan motivasi afektif pasien. Teknik relaksasi membuat pasien 

dapat mengontrol diri ketika terjadi rasa tidak nyaman atau nyeri, 

stress fisik dan emosi pada nyeri (Potter & Perry,  2005).

                    b.Tujuan  relaksasi nafas dalam  

                 Teknik relaksasi nafas dalam bertujuan membantu 

mengekspresikan perasaan, membantu rehabilitasi atas fisik, 

memberi pengaruh positif terhadap kondisi suasana hati dan emosi 

meningkatkan memori, serta menyediakan kesempatan yang unik 

untuk berinteraksi dan membangun kedekatan emosional, 

membantu  mengatasi stres, mencegah penyakit dan  meringankan 

rasa sakit/ nyeri  (Djohan,  2006). 

           Latihan pernafasan terdiri atas latihan dan praktik 

pernafasan yang dirancang dan dijalankan untuk mencapai 

ventilasi yang lebih terkontrol dan efisien, dan untuk mengurangi 
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kerja bernafas. Latihan pernafasan diajarkan untuk penderita yang 

sudah mengerti perintah dan kooperatif dengan tujuan 

memperbaiki ventilasi, meningkatkan inflasi alveolar maksimal, 

meningkatkan relaksasi otot, menurunkan nyeri (Brunner & 

Suddart,  2009).

   Tehnik nafas dalam yang dilakukan pada penderita  ini 

adalah dengan cara sebagai berikut: 1) Atur posisi penderita 

dengan posisi duduk di tempat tidur atau dikursi. 2) Letakkan satu 

tangan penderita di atas abdomen (tepat di bawah iga) dan tangan 

lainnya pada tengah-tengah dada untuk merasakan gerakan dada 

dan abdomen saat bernafas. 3) Tarik nafas dalam melalui hidung 

selama 4 detik sampai dada dan abdomen terasa terangkat 

maksimal, jaga mulut tetap tertutup selama inspirasi, tahan nafas 

selama 2 detik. 4) Hembuskan nafas melalui bibir yang dirapatkan 

dan sedikit terbuka sambil mengencangkan (mengkontraksi) otot-

otot abdomen dalam 4 detik. 5) Lakukan pengulangan selama 1 

menit dengan jeda 2 detik setiap pengulangan, ikuti dengan 

periode istirahat 2 menit. 6) Lakukan dalam lima siklus selama 15 

menit (disarikan dari Suddart & Brunner, 2009). 

   Teknik relaksasi nafas dalam adalah teknik yang dilakukan 

untuk menekan nyeri pada thalamus yang dihantarkan ke korteks 

cerebri dimana korteks cerebri sebagai pusat nyeri, yang bertujuan 
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agar pasien dapat mengurangi nyeri selama nyeri timbul. Adapun  

hal-hal yang perlu diperhatikan saat relaksasi adalah pasien harus 

dalam keadaan nyaman, pikiran pasien harus tenang dan 

lingkungan yang tenang. Suasana yang rileks dapat meningkatkan 

hormon endorphin yang berfungsi menghambat transmisi impuls 

nyeri sepanjang saraf sensoris dari nosiseptor saraf perifer ke 

kornu dorsalis kemudian ke thalamus, serebri, dan akhirnya 

berdampak pada menurunnya persepsi nyeri  (Brunner & Suddart, 

2009). 

     Teknik relaksasi juga dapat meningkatkan ventilasi paru 

dan meningkatkan oksigen darah serta menurunkan konsumsi 

oksigen, frekuensi pernafasan, frekuensi kerja jantung,dan 

menghentikan siklus nyeri. (Tarwoto, 2011).

  Menurut Van Kouten, (1999)  bahwa ada pengaruh yang 

signifikan strategi manajemen nyeri non farmakologis dengan  

teknik relaksasi pada klien post operasi  coronary artery by pass 

graft.
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B. Kerangka Teori

- Indikasi : Unstabil 
angina, gagal 
trombolitik, hasil 
tredmill +,IMA

- Kontraindikasi: 
Disfungsi ventrikel 
yang berat

- Komplikasi: 
Hematom,perdarahan, 
aritmia, nyeri  
lokal/ketidaknyamanan 

Penyakit Jantung 
Koroner :

 Prosedur 
Diagnostik 

 Prosedur terapi
(Tindakan invasive 
Kateterisasi jantung 
dan PTCA) Intervensi Keperawatan 

dg pendekatan kolcaba

 Teknical
 Choacing
 Comfort food (Terapi 

Musik, Relaksasi, 
massase)

Faktor yg 
mempengaruhi 
nyeri :

 Umur
 Sex
 Pendidikan
 Pengalaman
 Budaya
 Perhatian
 Kecemasan

Evaluasi :

 Intensitas nyeri berkurang
  TD, Nadi, Respirasi 

stabil/normal

Cidera 
jaringan 

Pelepasan mediator                
(prostaglandin,histamine,

bradikinin, serotonin 

PAIN  PATHWAY
 Tranduksi ( Aktifitas listrik pada 

ujung saraf sensoris)
 Transmisi ( perambatan impuls 

diteruskan ke sentral yaitu medulla 
spinalis,sel neuron di kornu 
dorsalis,peningkatan tonus system saraf 
otonom simpatis)

 Modulasi ( Interaksi system analgesic 
endogen/ endorphin,  bila impuls masuk 
lebih dominan akan terjadi sensible  
nyeri)

 Persepsi (impuls akan diteruskan ke 
kortek sensorik sehingga terjadi 
intepretasi )

Nyeri 
(0-10)

Managemen 
farmakologi:

 Analgetik  non 
opiate

 Analgetik 
opiate

 Adjuvan

Gambar  2.6

Sumber  : Tommey AM, Alligood M (2006);

Brunner & Suddart ,(2009) ;  Price & Wilson (2005).
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C. KERANGKA KONSEP

Gambar 2.7

Keterangan :

         : Diteliti

         : Tidak diteliti

Post Tindakan Kateterisasi 
Jantung / PTCA

 Hematom
 Aritmia

 Nyeri/ ketidaknyamanan

Faktor yang 
mempengaruhi :
(Counfounding factor)
 Umur
 Jenis kelamin
 Pengalaman

Nursing Intervensi

Perubahan Intensitas Nyeri

Kestabilan  TD, Nadi, Respirasi

Kombinasi terapi musik dan 
Relaksasi Nafas Dalam

Non Farmakologi

 Budaya
 Perhatian 
 Kecemasan

Farmakologi
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D. Hipotesis

Berdasarkan  kerangka teori tersebut diatas, maka hipotesis penelitian ini 

adalah:

Ha = Ada perbedaan  intensitas  nyeri dan vital sign pada  pasien post 

kateterisasi jantung/PTCA sebelum dan sesudah dilakukan kombinasi 

terapi musik dan  relaksasi   nafas dalam pada kelompok intervensi.

Ho = Tidak ada perbedaan intensitas nyeri dan vital sign pada  pasien post 

kateterisasi jantung/PTCA sebelum dan sesudah diberikan terapi 

standar ruangan pada kelompok kontrol.
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