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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Konsep Fraktur 

a. Pengertian Fraktur 

Fraktur   adalah   terputusnya   kontinuitas   tulang   

baik   karena   trauma, tekanan maupun kelainan patologis. 

Fraktur adalah patah tulang, biasanya disebabkan oleh 

trauma  atau  tenaga  fisik (Price,  2005).  Sedangkan  

menurut  Smeltzer  (2005) fraktur  adalah  terputusnya  

kontinuitas  tulang  yang  ditentukan  sesuai  jenis  dan 

luasnya.  Fraktur  terjadi  jika  tulang  dikenai  stress yang  

lebih  besar  dari  yang diabsorpsinya.  

b. Penyebab Fraktur 

Fraktur  dapat  disebabkan  oleh  pukulan  langsung,  

gaya  meremuk,  gerakan  punter mendadak  dan  kontraksi  

otot  yang  ekstrim.  Patah  tulang  mempengaruhi  jaringan 

sekitarnya  mengakibatkan  oedema  jaringan  lunak,  

perdarahan  keotot  dan  sendi, dislokasi sendi, ruptur 
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tendon, kerusakan saraf dan pembuluh darah.  (Brunner & 

Suddarth,2005). 

c. Jenis fraktur ekstremitas  

Fraktur ekstremitas terdiri dari fraktur ekstremita 

sbawah dan atas adapun jenis jenisnya adalah sebagai 

berikuit: 

1) Fraktur ekatremitas atas : 

a) Fraktur collum humerus 

b) Fraktur humerus 

c) Fraktur suprakondiler humerus 

d) Fraktur radius dan ulna (fraktur an tebrachi) 

e) Fraktur colles 

f) Fraktur metacarpal 

g) Fraktur phalang proksimal, medial, dan distal 

2) Jenis fraktur ekstremitas bawah 

a) Fraktur collum femur 

b) Fraktur femur 

c) Fraktur supra kondiler femur 

d) Fraktur patella 

e) Fraktur plateu tibia 

f) Fraktur cruris 
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g) Fraktur ankle 

h) Fraktur metatarsal 

i) Fraktur phalang proksimal, medial dan distal 

d. Mekanisme Nyeri pada fraktur. 

Nyeri pada fraktur adalah nyeri yang termasuk 

dalam nyeri nosiseptif. apabila telah terjadi kerusakan 

jaringan, maka system nosisseptif akan bergeser fungsinya, 

dari fungsi protektif menjadi fungsi yang membantu 

perbaikan jaringan yang rusak.  

Gambar 2.1  Mekanisme Nyeri. 

 
 

Pada kasus nyeri nosiseptif terdapat proses 

transduksi, transmisi, modulasi dan persepsi. Transduksi 

merupakan konversi stimulus noksious termal, mekanik 
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(trauma pada fraktur) atau kimia menjadi aktivitas listrik 

pada akhiran serabut sensorik nosiseptif. Proses ini 

diperantarai oleh reseptor ion channel natrium yang 

spesifik. Konduksi merupakan perjalanan aksi potensial 

dari akhiran saraf perifer ke sepanjang akson menuju 

akhiran nosiseptor di system saraf pusat. Transmisi 

merupakan bentuk transfer sinaptik dari satu neuron ke 

neuron lainnya. Kerusakan jaringan yang diakibatkan 

trauma seperti robekan otot, putusnya kontinuitas tulang, 

akan memacu pelepasan zat-zat kimiawi (mediator 

inflamasi) yang menimbulkan reaksi inflamasi yang 

diteruskan sebagai sinyal ke otak. Sinyal nyeri dalam 

bentuk impuls listrik akan dihantarkan oleh serabut saraf 

nosiseptor tidak bermielin (serabut C dan delta) yang 

bersinaps dengan neuron di kornu dorsalis medulla 

spinalis. Sinyal kemudian diteruskan melalui traktus 

spinotalakmikus di otak, dimana nyeri pada fraktur 

dipersepsi, dilokalisis dan diinterpretasikan. Pinzon,   

(2014) 
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e. Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan Fraktur dan Kegawat daruratannya 

Menurut Brunner & Suddarth (2005), pengkajian primer 

dan resusitasi sangat penting untuk mengontrol perdarahan 

yang diakibatkan oleh trauma muskuloskeletal. Perdarahan 

dari patah tulang panjang dapat menjadi penyebab 

terjadinya syok hipovolemik.  

Prinsip penanganan fraktur meliputi reduksi, 

imobilisasi, dan pengembalian fungsi serta kekuatan normal 

dengan rehabilitasi. Reduksi pada fraktur yaitu dilakukan 

bedah Open Reduction Internal Fixation  (ORIF) 

2. Konsep ORIF   

a. Definisi ORIF 

adalah sebuah prosedur bedah medis, yang 

tindakannya mengacu pada operasi terbuka untuk mengatur 

tulang, seperti yang diperlukan untuk beberapa patah 

tulang, fiksasi internal mengacu pada fiksasi sekrup dan 

piring untuk mengaktifkan atau memfasilitasi penyembuhan 

(Brunner&Suddart, 2003).  
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b. Tindakan Pembedahan ORIF  

Tindakan pembedahan pada ORIF dibagi menjadi  2 

jenis metode yaitu meiputi : 

1) Reduksi Terbuka  

Insisi dilakukan pada tempat yang mengalami 

cedera dan diteruskan sepanjang bidang anatomi 

menuju tempat yang mengalami fraktur. Fraktur 

diperiksa dan diteliti. Fragmen yang telah mati 

dilakukan irigasi dari luka. Fraktur direposisi agar 

mendapatkan posisi yang normal kembali. Sesudah 

reduksi fragmen-fragmen tulang dipertahankan dengan 

alat ortopedik berupa: pin, skrup, plate, dan paku (Wim 

de Jong,m, 2000). 

a) Keuntungan  

Reduksi Akurat, stabilitas reduksi tertinggi, 

pemeriksaan struktur neurovaskuler, berkurangnya 

kebutuhan alat imobilisasi eksternal, penyatuan 

sendi yang berdekatan dengan tulang yang patah 

menjadi lebih cepat, rawat inap lebih singkat, 

dapat lebih cepat kembali ke pola ke kehidupan 

normal (Barbara, 1996) 
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b) Kerugian  

Kemungkinan terjadi infeksi dan osteomielitis 

tinggi (Barbara, 1996).  

2) Fiksasi Internal  

Metode alternatif manajemen fraktur dengan 

fiksasi eksternal, biasanya pada ekstrimitas dan tidak 

untuk fraktur lama Post eksternal fiksasi, dianjurkan 

penggunaan gips. Setelah reduksi, dilakukan insisi 

perkutan untuk implantasi pen ke tulang. Lubang kecil 

dibuat dari pen metal melewati tulang dan dikuatkan 

pennya. Perawatan 1-2 kali sehari secara khusus, antara 

lain: Observasi letak pen dan area, observasi 

kemerahan, basah dan rembes, observasi status 

neurovaskuler. Fiksasi internal dilaksanakan dalam 

teknik aseptis yang sangat ketat dan pasien untuk 

beberapa saat mandapat antibiotik untuk pencegahan 

setelah pembedahan (Barbara, 1996). 

3. Konsep Nyeri 

a. Pengertian Nyeri   

Nyeri merupakan pengalaman multidimensi yang 

tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan. (Pinzon, 
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2014). Kelompok studi nyeri Perdossi (2000) telah 

meneterjemahkan definisi nyeri yang dibuat IASP 

(International Association the study of pain) yang berbunyi 

“ nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang 

tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik actual 

maupun potensial atau yang digambarkan dalam bentuk 

kerusakan tersebut. 

b. Type Nyeri  

Type nyeri yang digunakan secara luas adalah 

nosiseptif, inflamasi, neuropatik, dan fungsional. Saat ini 

mulai jelas mekanisme neurobiologi yang mendasari 

berbagai type nyeri tersebut. Type nyeri yang berbeda 

memiliki faktor etiologi yang berbeda pula. Saat ini 

pendekatan terapi nyeri telah bergeser dari pendekatan 

terapi yang bersifat empiric menjadi pendekatan terapi yang 

didasarkan pada mekanisme. (Pinzon, 2014) 

Nyeri merupakan suatu bentuk peringatan adanya 

bahaya kerusakan jaringan. Nyeri akan membantu individu 

untuk tetap hidup dan melakukan kegiatan fungsional. Pada 

kasus – kasus gangguan sensasi nyeri maka dapat terjadi 

kerusakan jaringan yang hebat. Nyeri pada umumnya dapat 
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dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu : nyeri adaptif dan 

nyeri maladaptive. Nyeri adaptif berperan serta proses 

bertahan hidup dengan melindungi organism dari cedera 

berkepanjangan dan membantu proses pemulihan. 

Sebaliknya nyeri maladaptive merupakan bentuk patologis 

dari system saraf. (Pinzon, 2014) 

c. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  nyeri  

Nyeri merupakan hal yang kompleks, banyak faktor 

yang mempengaruhi pengalaman seseorang terhadap nyeri. 

Seorang perawat harus mempertimbangkan faktor-faktor 

tersebut dalam menghadapi klien yang mengalami nyeri. 

Hal ini sangat penting dalam pengkajian nyeri yang akurat 

dan memilih terapi nyeri yang baik.  

1) Usia  

Menurut Potter & Perry (1993) usia adalah 

variabel penting yang mempengaruhi nyeri terutama 

pada anak dan orang dewasa. Perbedaan perkembangan 

yang ditemukan antara kedua kelompok umur ini dapat 

mempengaruhi bagaimana anak dan orang dewasa 

bereaksi terhadap nyeri. Anak-anak kesulitan untuk 
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memahami nyeri dan beranggapan kalau apa yang 

dilakukan perawat dapat menyebabkan nyeri.  

Anak belum bisa mengungkapkan nyeri, 

sehingga perawat harus mengkaji respon nyeri pada 

anak. Pada orang dewasa kadang melaporkan nyeri jika 

sudah patologis dan mengalami kerusakan fungsi 

(Tamsuri, 2007).  

2) Jenis kelamin  

Gill (1990) mengungkapkan laki-laki dan 

wanita tidak mempunyai perbedaan secara signifikan 

mengenai respon mereka terhadap nyeri. Masih 

diragukan bahwa jenis kelamin merupakan faktor yang 

berdiri sendiri dalam ekspresi nyeri. Misalnya anak 

laki-laki harus berani dan tidak boleh menangis dimana 

seorang wanita dapat menangis dalam waktu yang 

sama. Penelitian yang dilakukan Burn, dkk. (1989) 

dikutip dari Potter & Perry, 1993 mempelajari 

kebutuhan narkotik post operative pada wanita lebih 

banyak dibandingkan dengan pria.  

3) Budaya  
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Keyakinan dan nilai-nilai budaya 

mempengaruhi cara individu mengatasi nyeri. Individu 

mempelajari apa yang diharapkan dan apa yang 

diterima oleh kebudayaan mereka. Hal ini meliputi 

bagaimana bereaksi terhadap nyeri (Calvillo & 

Flaskerud, 1991).  

4) Ansietas  

Meskipun pada umumnya diyakini bahwa 

ansietas akan meningkatkan nyeri, mungkin tidak 

seluruhnya benar dalam semua keadaaan. Riset tidak 

memperlihatkan suatu hubungan yang konsisten antara 

ansietas dan nyeri juga tidak memperlihatkan bahwa 

pelatihan pengurangan stres praoperatif menurunkan 

nyeri saat pasca operatif. Namun, ansietas yang relevan 

atau berhubungan dengan nyeri dapat meningkatkan 

persepsi pasien terhadap nyeri. Ansietas yang tidak 

berhubungan dengan nyeri dapat mendistraksi pasien 

dan secara aktual dapat menurunkan persepsi nyeri. 

Secara umum, cara yang efektif untuk menghilangkan 

nyeri adalah dengan mengarahkan pengobatan nyeri 

ketimbang ansietas (Smeltzer & Bare, 2002).  
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5) Pengalaman masa lalu dengan nyeri  

Seringkali individu yang lebih berpengalaman 

dengan nyeri yang dialaminya, makin takut individu 

tersebut terhadap peristiwa menyakitkan yang akan 

diakibatkan. Individu ini mungkin akan lebih sedikit 

mentoleransi nyeri, akibatnya ia ingin nyerinya segera 

reda sebelum nyeri tersebut menjadi lebih parah. 

Reaksi ini hampir pasti terjadi jika individu tersebut 

mengetahui ketakutan dapat meningkatkan nyeri dan 

pengobatan yang tidak adekuat. (Smeltzer & Bare, 

2002).  

6) Keluarga dan Support Sosial  

Faktor lain yang juga mempengaruhi respon 

terhadap nyeri adalah kehadiran dari orang terdekat. 

Orang-orang yang sedang dalam keadaan nyeri sering 

bergantung pada keluarga untuk mensupport, 

membantu atau melindungi. Ketidakhadiran keluarga 

atau teman terdekat mungkin akan membuat nyeri 

semakin bertambah. Kehadiran orangtua merupakan 

hal khusus yang penting untuk anak-anak dalam 

menghadapi nyeri (Potter & Perry, 1993).  
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7) Pola koping  

Ketika seseorang mengalami nyeri dan 

menjalani perawatan di rumah sakit adalah hal yang 

sangat tak tertahankan. Secara terus-menerus klien 

kehilangan kontrol dan tidak mampu untuk mengontrol 

lingkungan termasuk nyeri. Klien sering menemukan 

jalan untuk mengatasi efek nyeri baik fisik maupun 

psikologis. Penting untuk mengerti sumber koping 

individu selama nyeri. Sumber-sumber koping ini 

seperti berkomunikasi dengan keluarga, latihan dan 

bernyanyi dapat digunakan sebagai rencana untuk 

mensupport klien dan menurunkan nyeri klien. (Potter 

& Perry, 1993). 

d. Klasifikasi Nyeri  

Nyeri dapat diklasifikasikan berdasarkan durasi 

waktu, etiologi, dan intensitas. Klasifikasi nyeri seringkali 

diperlukan untuk menentukan pemberian terapi yang tepat 

1) Berdasarkan Durasi ( Waktu terjadinya ) 

a) Nyeri Akut 

Nyeri akut didefinisikan sebagai nyeri yang 

dirasakan seseorang selama beberapa detik sampai 



34 

 

 
 

dengan 6 (enam) bulan .  Nyeri akut biasanya 

datang tiba-tiba umumnya berkaitan dengan cidera 

spesifik jika ada kerusakan maka berlangsung 

tidak lama dan tidak ada penyakit sistemik, nyeri 

akut biasanya menurun sejalan dengan proses 

penyembuhan. Beberapa pustaka lain 

menyebutkan nyeri akut adalah bila kurang 12 

minggu. Nyeri antara 6-12 minggu adalah nyeri 

sub akut. Nyeri diatas diatas 12 minggu adalah 

nyeri kronis. ( Pinzon,2014) 

b) Nyeri Kronis  

Nyeri kronis sering didefinisikan sebagai 

nyeri yang berlangsung selama 6 (enam) bulan 

atau lebih. Nyeri kronis bersifat konstan atau 

interminten yang menetap sepanjang satu periode 

waktu. Nyeri kronis dapat tidak mempunyai awitan 

yang ditetapkan dan sering sulit untuk diobati 

karena biasanya nyeri ini tidak memberikan respon 

terhadap pengobatan yang diarahkan pada 

penyebabnya. 

 



35 

 

 
 

2) Berdasarkan Etiologi ( Penyebab Timbulnya Nyeri) 

a) Nyeri Nosiseptik  

Merupakan nyeri yang terjadi karena 

adanya rangsangan  atau stimulus mekanis ke 

nosiseptor. Nosiseptor adalah syaraf eferen primer 

yang berfungsi untuk menerima dan menyalurkan 

rangsang nyeri. Ujung-ujung saraf bebas 

nosiseptor berfungsi sebagai saraf yang peka 

terhadap rangsangan mekanis, kimia, suhu, listrik 

yang menimbulkan nyeri. Nosiseptor terletak di 

jaringan sub cutis , otot rangka dan sendi.   

b) Nyeri Neuropatik 

Nyeri neuropatik merupakan nyeri yang 

terjadi karena adanya lesi atau disfungsi primer 

pada system syaraf. Nyeri neuropatik biasanya 

berlangsung lama dan sulit untuk diterapi. Salah 

satu bentuk yang umum dijumpai di praktek klinik 

adalah nyeri pasca herpes dan nyeri neuropatik 

diabetika. 
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c) Nyeri Inflamtorik 

Nyeri inflamatorik merupakan nyeri yang 

timbul akibat adanya proses inflamasi. Nyeri 

inflamatorik kadang dimasukkan dalam klasifikasi 

nyeri nosiseptif. Salah satu bentuk yang umum 

dijumpai di praktek klinik adalah osteoarthritis. 

d) Nyeri Campuran 

Nyeri campuran merupakan nyeri yang 

etiologinya tidak jelas antara nosiseptif maupun 

neuropatik atau nyeri memang timbul akibat 

rangsangan pada nosiseptor maupun neuropatik. 

Salah satu bentuk yang sering dijumpai adalah 

nyeri punggung bawah ischialgia akibat HNP 

(Hernia Nukleus Pulposus) 

3) Berdasarkan intensitasnya ( Berat Ringannya) 

a) Tidak Nyeri 

Kondisi dimana seseorang tidak 

mengeluhkan adanya rasa nyeri atau disebut juga 

bahwa seseorang  terbebas dari nyeri 
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b) Nyeri Ringan 

Seseorang merasakan nyeri dalam 

intensitas rendah. Pada nyeri ringan seseorang 

masih bisa melakukan komunikasi dengan baik , 

masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan 

tidak terganggu kegiatannya. 

c) Nyeri Sedang 

Rasa nyeri seseorang dalam intensitas yang 

lebih berat. Biasanya mulai menimbulkan respon 

nyeri sedang akan dimulai mengganggu aktivitas 

seseorang.  

d) Nyeri Berat 

Nyeri berat atau hebat merupakan nyeri 

yang dirasakan berat oleh pasien dan membuat 

pasien tidak mampu melakukan aktivitas seperti 

biasanya, bahkan akan terganggu secara psikologis 

dimana orang akan mudah marah dan tidak mampu 

untuk mengendalikan diri.  

e. Fisiologi Nyeri 

Bagaimana nyeri merambat dan dipersepsikan oleh 

individu masih belum sepenuhnya dimengerti. Akan tetapi 
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bisa tidaknya nyeri dirasakan dan hingga derajat mana nyeri 

tersebut mengganggu dipengaruhi oleh interaksi antara 

sisten algesia tubuh dan teransmisi system saraf secara 

interprestasi stimulus (potter & perry, 2009). 

Nosisepsi, teori gate control dan pengalaman nyeri 

masuk dalam fisiologi nyeri. Prasetyo (2010) Adapun 

fisiologi nyeri adalah sebagai berikut: 

1)  Nosisepsi 

Nosisepsi merupakan proses fisiologi terkait 

dengan nyeri, yang terdiri dari 4 fase, yaitu: 

a) Transduksi 

Terjadi pada tempat dimulainya nyeri. Respon 

nyeri (nosiseptor) di perifer di rangsang oleh 

kejadian mekanik, termal atau kimiawi. 

Rangsangan ini menimbulkan pelepasan substansi 

penghasil nyeri. 

b) Transmisi 

Transmisi dari implus berlanjut saat masuk 

kedalam kornu dorsalis dari medulla spinalis 

melalui serat-serat delta A yang besar dan 

bermielin tipis, serta serat-serat tipe C tanpa 
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meilin. Dari sini impuls dibawah melalui jalur 

antorelateral ketalamus dan kemudian ke korteks. 

Dikorteks inilah impuls diterima sebagai nyeri. 

Baik transduksi atau transmisi terjadi pada jalur 

aferen. 

c) Modulasi  

Terjadi pada otak ditingkat  substansia griseria 

periaquaduktus dan medulla oblongata, selain 

dalam korrnu dorsalis dari medulla spinalis, saat 

opioid endogen (emfekalin) dilepaskan dalam jalur 

posteolateral, yaitu sebuah jalur aferen. 

d) Presepsi  

Pada fase ini, individu mulai menyadari adanya 

nyeri. 

2)  Teori gate control 

Teori gate control yang dikemukakan oleh 

Malzack dan Well (1965). Dalam teorinya, Malzeck 

dan Well menjelaskan bahwa substansi glatinosa pada 

medulla spinalis bekerja layaknya pintu gerbang yang 

memungkinkan atau menghalangi masukan impuls 

nyeri menuju otak. Pada mekanisme nyeri, stimulus 
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nyeri ditransmisikan melalui serabut saraf berdiameter 

kecil melewati gerbang. Akan tetapi serabut saraf yang 

berdiameter besar yang juga melewati gerbang  

tersebut dapat menghambat transmisi impuls nyeri 

dengan cara menutup gerbang itu. Impuls yang 

berkonduksi pada serabut berdiameter besar bukan 

sekedar menutup gerbang, tetapi juga merambat 

langsung ke korteks agar dapat diidentifikasi dengan 

cepat. 

Dalam uji coba yang dilakukan Melzeck dan 

Well pada delapan orang. 

Melzeck dan Well memakai listrik guna 

merangsang saraf spinalis perifer sehinga menimbulkan 

rasa nyeri yang seperti terbakar. Kemudian dengan 

kekuatan listrik yang relative kecil, ia merangsang 

serabut yang lebih tebal sehingga nyeri tersebut 

menghilang. Dengan kata lain, uji coba ini 

membuktikan kebenaran teori gate control.  Jika ada 

suatu zat yang dapat mempengaruhi substansi 

gelatinosa didalan gate control, zat tersebut dapat 
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dipergunakan dalam pengobatan nyeri (potter  perry, 

2009) 

f. Pengukuran Skala Nyeri 

Skala analogi visual sangat berguna dalam mengkaji 

intensitas nyeri . skal tersebut adalah berbentuk garis 

horizontal sepanjang 10 cm, dan ujungnya mengidentifikasi 

nyeri yang berat. Pasien diminta untuk menunjuk titik paa 

garis yang menunjukkna letak nyeri terjadi disepanjang 

rentang tersebut. Ujung kiri biasanya menandakan tidak ada 

atau tidak nyeri sedangkan pada ujung kanan menandakan 

berat atau nyeri yang paling buruk.. metode penilaianyan 

menggunakan sebuah penggaris diletakkan sepanjang garis 

dan jarak yang dibuat pasien pada garis dari tidak ada nyeri 

diukur dan ditulis dalam sentimeter ( Bruner &    Suddart, 

2002) 
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nyeri    
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Sangat 

Nyeri 

 

Gambar 2.2: Visual Analog Scale ( Bruner & Suddart 

,2002) 
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Skala wajah Wong-Baker FACES adalah alternative 

lain dalam pengukuran skala nyeri. Skala ini ditujukan 

kepada klien yang tidak mampu menyatakan intensitas 

nyerinya melalui skala angka. Ini termasuk anak-anak yang 

tidak mampu berkomunikasi secara verbal dan lansia yang 

mengalami gangguan kognisi dan komunikasi (Mubarak, 

2008) 

g. Penatalaksanaan Nyeri farmakologi 

Penatalaksanaan nyeri secara farmakologi 

melibatkan penggunaan opiat (narkotik), nonopiat / obat 

AINS (anti inflamasi nonsteroid), obat-obat adjuvans atau 

koanalgesik. 

1) Analgesik opiat mencakup derivat opium, seperti 

morfin dan kodein. Narkotik meredakan nyeri dan 

memberikan perasaan euforia. Semua opiat 

menimbulkan sedikit rasa kantuk pada awalnya ketika 

pertama kali diberikan, tetapi dengan pemberian yang 

teratur, efek samping ini cenderung menurun. Opiat 

juga menimbulkan mual, muntah, konstipasi, dan 

depresi pernapasan serta harus digunakan secara hati-
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hati pada klien yang mengalami gangguan pernapasan 

(Berman, et al. 2009).  

2) Nonopiat (analgesik non-narkotik) termasuk obat : 

a) AINS seperti aspirin dan ibuprofen. Nonopiat 

mengurangi nyeri dengan cara bekerja di ujung 

saraf perifer pada daerah luka dan menurunkan 

tingkat mediator inflamasi yang dihasilkan di 

daerah luka. (Berman, et al. 2009). 

b) Obat injeksi Ketorolak  pada pemberian IM ( Intra 

Muskuler) onset obat dalam 10 menit merupakan 

titik awal kerja obat dan mencapai puncak 

analgesia pada 2-3 jam dan obat akan mulai 

menurun kerja obatnya setelah 5-6 jam 

(Rahmatsyah ,2008 ) 

 
Gambar 2.3 : Farmakokinetik Ketorolak 
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3) 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, sebagai contoh, dapat membantu 

mengurangi spasme otot yang menyakitkan, 

kecemasan, stres, dan ketegangan sehingga klien dapat 

tidur nyenyak. Antidepresan digunakan untuk 

mengatasi depresi dan gangguan alam perasaan yang 

mendasarinya, tetapi dapat juga menguatkan strategi 

nyeri lainnya (Berman, et al. 2009). 

h. Penatalaksanaan terapi Nyeri Non Farmakologis 

1) Teknik Distraksi 

Teknik distraksi adalah cara atau pola untuk 

mengalihkan perhatian klien ke hal yang lain sehingga 

dapat menurunkan kewaspadaan terhadap nyeri. 

Teknik distraksi dapat mengatasi nyeri berdasarkan 

teori aktivasi retikuler, yaitu menghambat stimulus 

nyeri ketika seseorang menerima masukan sensori yang 

cukup atau berlebih, sehingga menghambat impuls 
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nyeri ke otak, sekingga nyeri berkurang atau tidak 

dirasakan oleh klien (Potter & perry, 2009). 

2) Teknik Relaksasi Nafas Dalam 

a) Konsep Relaksasi Nafas Dalam  

Teknik relaksasi nafas dalam merupakan 

suatu bentuk asuhan keperawatan, yang dalam hal 

ini perawat mengajarkan kepada klien bagaimana 

cara melakukan nafas dalam, nafas lambat 

(menahan inspirasi secara maksimal) dan 

bagaimana menghembuskan nafas secara perlahan, 

selain dapat menurunkan intensitas nyeri, teknik 

relaksasi nafas dalam juga dapat meningkatkan 

ventilasi paru dan meningkatkan oksigenasi darah 

(Smeltzer & Bare, 2002).  

Menurut Kneale (2011), relaksasi adalah 

memutuskan hubungan antara nyeri, tegang otot, 

rangsang otonom yang berlebih, dan ansietas. 

Tehnik relaksasi sederhana dapat berlangsung 

singkat dan mudah diterapkan, seperti menarik 

napas dalam. Relaksasi otot yang progresif lebih 

rumit karena metode ini secara sistematis berfokus 
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pada sekelompok otot tubuh, membuat pasien 

harus menegangkan dan merelaksasikan setiap 

kelompok otot. Menurut Brunner dan Suddart 

(2002), relaksasi nafas adalah pernapasan abdomen 

dengan frekuensi lambat atau perlahan, berirama, 

dan nyaman yang dilakukan dengan memejamkan 

mata 

b) Tujuan 

Smeltzer & Bare, 2002 menyatakan bahwa 

tujuan teknik relaksasi nafas dalam adalah untuk 

meningkatkan ventilasi alveoli, memelihara 

pertukaran gas, mencegah atelektasis paru, 

meningkatkan efisiensi batuk, mengurangi setres 

baik setres fisik maupun emosional yaitu 

menurunkan intensitas nyeridan menurunkan 

kecemasaan yang dilakukan dengan memejamkan 

mata. 

c) Patofisiologi teknik relaksasi nafas dalam terhadap 

nyeri 

Teknik relaksasi nafas dalam dapat 

mengendalikan nyeri dengan meminimalkan 
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aktifitas simpatik dalam sistem saraf otonom. 

meningkatkan aktifitas komponen saraf 

parasimpatik vegetatif secara simultan. Teknik 

tersebut dapat mengurangi sensasi nyeri dan 

mengontrol intensitas reaksi pasien terrhadap rasa 

nyeri. Hormon adrenalin dan kortisol yang 

menyebabkan stres akan menurun, pasien dapat 

meningkatkan konsentrasi dan merasa tenang 

sehingga memudahkan pasien untuk mengatur 

pernafasan sampai frekuensi pernafasan kurang 

dari 60-70x/menit. Kadar PaCO2 akan meningkat 

dan menurunkan PH sehingga akan meningkatkan 

kadar oksigen dalam darah ( Handerson,2005). 

d) Manfaat teknik relaksasi nafas dalam 

Melakukan relaksasi dapat memberikan 

keuntungan secara emosional dan psikologis ketika 

stress terjadi. 

(1) Keuntungan emosional 

Mengurangi ketegangan dan ketakutan 

pasien pada sat  

(2) Keuntungan fisiologis 
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(a) Dapat mengurangi rasa sakit tanpa 

menggunakan obat-obatan  

(b) Mencegah terjadinya komplikasi 

seperti nyeri sampai dengan 

menurunnya oksigen 

e) Prosedur teknik relaksasi nafas dalam  

(1) Teknik relaksasi secara umum 

(a) Duduk dengan tenang dalam posisi 

nyaman 

(b) Tutup mata 

(c) Ciptakan rasa relaks pada smua otot-

otot anda 

(d) Kosongkan pikiran anda 

(e) Atur pernafasan dengan cara bernafas 

dengan hidung dan mengeluarkannya 

dengan mulut, lalu hitunglah dengan 

mulut, lakukan secara berulang-ulang. 

(f) Saat menarik dan melepaskan nafas 

lewat mulut rasakan perubahan dan 

sensasi pada dada dan anggota tubuh 

yang lain. 
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(g) Lakukan secara berulang-ulang selama 

10 menit. 

(2) Teknik relaksasi nafas dalam 

(a) Ciptakan lingkungan yang tenang 

(b) Usahakan tetap rileks dan tenang 

(c) Menarik nafas dalam dari hidung dan 

mengisi paru-paru   

(d) dengan udara kemudian ditahan dalam 

3 hitungan  

(e) Perlahan-lahan udara dihembuskan 

melalui mulut sambil  

(f) merasakan ekstrimitas atas dan bawah 

rileks 

(g) Anjurkan bernafas dengan irama 

normal 3 kali 

(h) Menarik nafas lagi melalui hidung dan 

menghembuskan  

(i) udara melalui mulut secara perlahan-

lahan 

(j) Membiarkan telapak tangan dan kaki 

rileks 
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(k) Usahakan agar tetap konsentrasi/ mata 

sambil terpejam 

(l) Pada saat konsentrasi pusatkan pada 

daerah nyeri 

(m) Anjurkan untuk mengulangi prosedur 

hingga nyeri terasa   

(n) berkurang 

(o) Ulangi sampai 15 kali, dengan selingi 

istirahat singkat setiap  

(p) 5 kali 

f) Faktor- faktor yang memengaruhi teknik relaksasi 

nafas dalam terhadap penurunan nyeri  

Teknik relaksasi nafas dalam dipercaya 

dapat menurunkan intensitas nyeri melalui 

mekanisme yaitu: 

(1) Dengan merelaksasikan otot-otot skelet yang 

mengalami spasmeyang disebabkan oleh 

peningkatan prostaglandin sehingga terjadi 

vasodilatasi pembuluh darah dan 

meningkatkan aliran darah ke daerah yang 

mengalami spasme dan iskemic. 
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(2) Teknik relaksasi nafas dapat dipercayai 

mampu merangsang tubuh untuk melepaskan 

opiod endogen yaitu endorphin dan 

enkefalin. 

(3) Mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat 

Relaksasi melibatkan sistem otot dan 

respirasi dan tidak membutuhkan alat lain 

sehingga mudah dilakukan kapan saja atau 

sewaktu-waktu. 

(4) Prinsip yang mendasari penurunan nyeri oleh 

teknik relaksasi terletak pada fisiologi sistem 

syaraf otonom yang merupakan bagian dari 

sistem syaraf perifer yang mempertahankan 

homeostasis lingkungan internal individu. 

Pada saat terjadi pelepasan mediator kimia 

seperti bradikinin, prostaglandin dan 

substansi, akan merangsang syaraf simpatis 

sehingga menyebabkan vasokontriksi yang 

akhirnya meningkatkan tonus otot yang 

menimbulkan berbagai efek seperti spasme 

otot yang akhirnya menekan pembuluh 
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darah, mengurangi aliran darah dan 

meningkatkan kecepatan metabolisme otot 

yang menimbulkan pengiriman impuls nyeri 

dari medulla spinalis ke otak dan 

dipersepsikan sebagai nyeri. Dengan adanya 

proses tersebut relaksasi nafas dalam akan 

melemaskan ketegangan otot dan 

mengurangi nyeri. 

3) Terapi Berbasis Suhu 

Menurut Kneale & Davis (2011), Panas dan 

hangat memberi kenyamanan, membantu otot 

berelaksasi dan menekan sensasi nyeri. Peningkatan 

suhu pada suatu area meningkatkan aliran darah, 

mengurangi edema, dan mempercepat pemulihan 

dengan meningkatkan suplai oksigen pada area 

tersebut, dan mempercepat eliminasisubstansi pemicu 

nyeri. Oleh sebab itu, panas muncul untuk menutup 

gerbang nyeri dengan merangsang serabut beta A yang 

besar. 
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Panas berguna dalam meredakan nyeri artritik, 

nyeri punggung, dan nyeri abdomen, tetapi tidak 

disarankan untuk diberikan segera setelah cedera 

karena dapat meningkatkan pembengkakan. Panas 

dapat diberikan dengan menggunakan botol air panas, 

ice pack gel, dan bantalan panas elektrik. Diperlukan 

ketelitian untuk menghindari kulit terbakardengan 

membungkus  pack menggunakan handuk. 

Terapi dingin mengurangi respon inflamasi 

pada beberapa kondisi akut. Vasokonstriksi muncul 

akibat penurunan suhu, penurunan respon inflamasi, 

dan pembatasan kerusakan lebih lanjut. Serabut beta A 

distimulasi kembali untuk menginduksi modulasi nyeri. 

Penggunaan air dingin untuk mengatasi 

beberapa cedera terbakar dapat mengurangi derajat 

kerusakan dan nyeri. Pecahan es, pack berisi gel atau 

jika di rumah, sekantong es beku dapat digunakan 

untuk mendinginkan area tersebut. Bahan tersebut 

harus dibungkus dengan handuk atau kain untuk 

mencegah kerusakan kulit. 
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Penggunaan panas dan dingin dapat di 

substitusi; pasien akan memutuskan metode apa yang 

paling bermanfaat baginya. 

4. Konsep Kompres Dingin 

a. Definisi 

Pengertian kompres dingin adalah suatu metode 

dalam penggunaan suhu rendah setempat yang dapat 

menimbulkan beberapa efek fisiologis. (Price, 2005). 

Aplikasi kompres dingin adalah mengurangi aliran 

darah ke suatu bagian dan mengurangi perdarahan serta 

edema. Diperkirakan bahwa terapi dingin menimbulkan 

efek analgetik dengan memperlambat kecepatan hantaran 

saraf sehingga impuls nyeri yang mencapai otak lebih 

sedikit. Mekanisme lain yang mungkin bekerja adalah 

bahwa persepsi dingin menjadi dominan dan mengurangi 

persepsi nyeri (Price, 2005). 

b. Tujuan pemberian kompres dingin (Hegner, 2003) 

1) Meningkatkan vasokonstriksi 

2) Mengurangi edema 

3) Mengurangi nyeri 

4) Mengurangi atau menghentikan perdarahan 
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c. Mekanisme kompres terhadap tubuh (Hegner, 2003) 

Kompres dingin mempengaruhi tubuh dengan cara : 

1) Menyebabkan pengecilan pembuluh darah 

(Vasokonstriksi) 

2) Mengurangi oedema dengan mengurangi aliran darah 

ke area luka. 

3) Mematirasakan sensasi nyeri. 

4) Memperlambat proses inflamasi. 

d. Indikasi  kompres dilakukan pada : 

1) Klien dengan perdarahan hebat 

2) Klien yang kesakitan  

3) Luka memar 

e. Metode Kompres Dingin 

1)  Kedalam sebuah kirbat es kita masukkan air es atau air 

dingin. 

2) Kompres menggunakan air dingin dilakukan didekat 

lokasi nyeri, disisi tubuh yang berlawanan tetapi 

berhubungan dengan lokasi nyeri, atau dilokasi yang 

terletak antara otak dan lokasi nyeri. 

3) Pemberian kompres menggunakan air dingin dapat 

dilakukan dalam waktu, <5 menit, 5-10 menit dan 20-

30 menit (Potter & Perry, 2005) 
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f. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Memberikan 

Kompres Dingin : 

1) Perhatikan kulit pasien, kalau kulit pasien berwarna 

merah jambu masih bisa dilakukan pengompresan, tapi 

kalau kulit pasien berwarna merah gelap metode ini 

tidak dapat dilakukan (Bouwheizen, 1996). 

2) Pemberian metode ini tidak diberikan kepada pasien 

yang mempunyai alergi dingin 

g. Jenis kompres dingin (Potter & Perry,2006) 

1) Kompres dingin lembab 

Kompres lembab dapat menggunakan kasa atau kain 

yang dilembabkan dengan air dingin (es). Kompres 

dingin lembab diberikan selama 20 menit dengan suhu 

15°C untuk mengurangi inflamasi dan pembengkakan. 

2) Rendam dengan air dingin. 

Rendam air dingin dilakukan dengan merendam bagian 

tubuh kedalam air dingin. Perendaman menggunakan 

air es dengan suhu 15°C selama 20 menit mungkin 

perlu ditambahkan air dingin untuk mempertahankan 

suhu selama prosedur perendaman  
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3) Kompres dengan kantong es atau  collar  

Kompres ini dapat digunakan untuk klien yang 

mengalami keseleo otot, perdarahan local, hematom 

setelah menjalani operasi. Kantong es merupakan alat 

yang ideal untuk mencegah edema, mengontrol 

perdarahan dan menganastesi / menghilangkan rasa 

nyeri pada bagian tubuh yang terluka. 

h. Cold Pack ( Marshall,2016) 

adalah pengganti biang es (Dry Ice) atau es batu. 

Bentuknya berupa gel ammonium-nitrate fertilizer dalam 

kontener yang tidak mudah pecah atau bocor. Jika biang es 

digunakan ia akan habis dan berubah menjadi gas karbon 

diosida, sehingga hanya dapat digunakan sekali saja. Cold 

Pack dapat digunakan berkali-kali dengan hanya 

mendinginkan kembali  kedalam lemari pembuat es 

(Freezer).Cold Pack atau yang lebih di kenal dengan nama 

"Blue Ice" merupakan produk alternatif pengganti Dry Ice 

& Es Batu. Ketahanan beku bisa mencapai 8-12 jam 

tergantung box yang di gunakan, pemakaiannya dapat 

berulang-ulang selama kemasan tidak bocor (rusak). 
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i. Keuntungan Menggunakan  Cold Pack (Nortech Labs 

History, 1973) 

1) Cold Pack memiliki Indikator Warna, apabila telah 

siap dipakai maka warnanya akan merubah menjadi 

keputih-putihan 

2) Cold pack dapat digunakan berkali-kali, ekonomis dan 

efektif, dianjurkan untuk mengganti cairan/gel didalam 

coolpack minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya.  

3) Cold Pack sangat fleksibel, bisa berbentuk plat plastik 

atau kantung plastic, sesuai dengan kebutuhan. Semua 

dalam kemasan yang tidak mudah bocor atau pecah.  

4) Cold Pack mengandung Anti Mikroba yang dapat 

mencegah terjadinya jamur, lumut, bau dan bakteri. 

5) Tahan lebih lama dan lebih dingin dari pada es batu 

biasa dan lebih stabil. 

6) Cold Pack aman, ramah lingkungan dan tidak beracun. 

7) Memiliki daya tahan pendinginan hingga 12 jam.  

j. Kemasan  Cold Pack  

1) Sebaiknya kemasan  Cold Pack yang hendak 

dibekukan atau hendak dibekukan kembali, dibersihkan 

terlebih dahulu.  
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2) Jangan menggunakan benda tajam seperti pisau untuk 

membersihkan  Cold Pack. Atau benda tumpul yang 

dapat mengakibatkan bocornya kemasan. Cukup 

dengan membilas dengan air atau merendamnya 

kedalam air 

3) Cold Pack yang telah siap digunakan akan berwarna 

pudar, sedangkan yang belum siap digunakan akan 

berwarna tua. 

4) Salah satu bahan kimia  Cold Pack memiliki 

kemampuan berbusa yang banyak, oleh karena itu jika 

kemasan bocor dan terkena air akan menghasilkan 

busa. Hal mi dapat digunakan untuk mengetahui 

apakah kemasan  Cold Pack telah terjadi kebocoran 

atau tidak 

5) Kemasan  Cold Pack yang bocor sebaiknya tidak 

dipergunakan lagi, bungkus dengan kantuk plastic 

untuk kemudian ditukarkan dengan kemasan yang 

masih baik.  

k. Cara Menggunakan Cold Pack: 

1) Untuk pembekuan pertama kali, sebaiknya Cold Pack 

dimasukkan ke dalam freezer selama 24 jam. Supaya 
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hasilnya bisa maksimal. Untuk selanjutnya cukup 

disimpan dalam freezer selama 8 jam. (semakin lama 

disimpan, akan semakin baik hasilnya). 

2) Supaya tetap beku dan bertahan lama, sebaiknya Cold 

Pack dibekukan dengan menggunakan freezer bersuhu 

minus tinggi, seperti chest freezer atau LTU yang suhu 

bekunya di atas -200C. 

3) Tutup rapat kantong plastic atau bag yang sudah 

ditaruh Cold Pack agar tidak ada udara yang keluar 

masuk. 

4) Jika Cold Pack sudah kembali ke kondisi semula/tidak 

dingin lagi atau tidak dipergunakan sebaiknya 

dimasukkan ke dalam freezer. 

5) Cold Pack dapat digunakan lebih dari 2 Tahun, selama 

kemasan tidak bocor atau pecah. 

l. Spesifikasi Alat.  

1) Pembungkus cold pack terbuat dari bahan kain bucheri 

dengan spesifikasi terbuat dari plastic kedap air dan 

tidak kaku. 

2) Untuk mengikat alat pada ekstremitas digunakan kain 

perekat  
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3) Cold pack dibuat parallel dan ditempatkan pada sisi 

kanan dan kiri luka bekas operasi 

4) Diantara 2 cold pack diberi kain perekat juga agar letak 

alat bisa di kontrol penempatannya dan tidak 

mengganggu luka  

5) Ukuran alat :   

a) Cold pack  : lebar 13cm x panjang 16 cm 

b) Kain perekat  : lebar 2 cm panjang bervariai antara 

 tengah dan samping ±15-20 cm 

Gambar 2.4 :  Kompres Dingin Cold pack 
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B.  Kerangka Teori.  

 

 

 

 

 

                                                                               

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2. 5. : Kerangka teori 

Sumber : Potter & Perry ( 2006) , Brunner & Suddarth,(2005). 
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C. Kerangka Konsep Penelitian 

Pelaksanaan Kompres dingin dengan cold pack, sangat 

dipengaruhi oleh  dengan variabel yang dapat diukur diantaranya :  

1. Variabel Bebas (Independent variable)  

Variabel bebas pada penelitian ini adalah kompres dingin 

dengan cold pack pada pasien post operasi fraktur  pada 

ekstremitas. 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah skala nyeri  pasien 

post operasi fraktur ekstremitas. 

3. Variabel Perancu (Confounding Variable) sebagai faktor 

perancu pada penelitian ini adalah Umur, jenis kelamin, budaya, 

ansietas, support keluarga, Pengalaman masa lalu dengan nyeri, 

dan Pola Koping  

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket : 

 ___ diteliti 

- - - tidak diteliti 

Gambar 2.6 : Kerangka Konsep Penelitian 

 

D. Hipotesis  

 Berdasarkan tujuan dan pertanyaan penelitian, serta kerangka 

konsep penelitian, maka rumus hipotesis penelitian peneliti adalah 

sebagai berikut :  

H =  Kompres dingin menggunakan cold pack menurunan skala 

nyeri lebih besar dibandingkan relaksasi nafas dalam, pada  

pasien post operasi fraktur ekstremitas atas dan bawah.  
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Kompres dengan cold pack Relaksasi Nafas Dalam  


