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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk lanjut usia adalah penduduk yang berumur 60 tahun atau lebih.

Indonesia termasuk dalam lima besar negara dengan jumlah lanjut usia terbanyak di

dunia. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah lanjut usia di

Indonesia yaitu 18,1 juta jiwa. Pada tahun 2014, jumlah penduduk lanjut usia di

Indonesia menjadi 18,781 juta jiwa dan diperkirakan pada tahun 2025, jumlahnya

akan mencapai 36 juta jiwa. Jika dilihat sebaran penduduk lansia menurut provinsi,

presentase lansia diatas 10% sekaligus paling tinggi ada di Provinsi Yogyakarta

(13,04%), Jawa Timur (10,40%) dan Jawa Tengah (10,34%) (Kementrian Kesehatan

RI, 2013).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang

Kesejahteraan Lanjut usia menyatakan bahwa banyak di antara penduduk lanjut usia

yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara, namun faktor usia mengharuskan lansia menghadapi

keterbatasan sehingga memerlukan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dengan bertambahnya usia, fungsi fisiologis mengalami penurunan sehingga penyakit

tidak menular banyak terjadi pada lanjut usia. Penyakit tidak menular yang banyak

diderita oleh penduduk lansia antara lain hipertensi, nyeri sendi, stroke dan diabetes

mellitus (Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2015).

Nyeri sendi merupakan penyakit yang umum terjadi pada lansia dan paling

banyak menyebabkan kecacatan. Angka kejadian nyeri sendi di dunia pada usia 45-64

tahun sebesar 30,3 % dan pada usia ≥65 tahun dilaporkan sebanyak 49,7% (Barbour,
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2013). Di Indonesia, nyeri sendi adalah salah satu dari 12 penyakit tidak menular

dengan angka kejadian sebesar 24,7% (Badan Penelitian dan Pengembangan

Kesehatan, 2013). Nyeri sendi memiliki banyak penyebab, yaikni refleksi dari

penyakit sendi yang beragam, yang timbul dari peradangan, degenerasi tulang rawan,

deposisi kristal, infeksi dan trauma (Baer, 2014). Oleh karena itu nyeri sendi sering

mempengaruhi mobilitas, fungsi kemandirian, partisipasi dalam kegiatan sosial, serta

kualiatas hidup dan merupakan salah satu dari sepuluh penyebab utama kecacatan di

negara berkembang (Hermsen et al, 2011).

Metode pengobatan terkini untuk pasien nyeri sendi lebih ditujukan pada

peningkatan mobilitas dan fungsi sendi, serta mengoptimalkan kualitas hidup dengan

pengendalian faktor-faktor resiko, latihan, intervensi fisioterapi, terapi farmakologis

dan pembedahan. Terapi farmakologis yang digunakan antara lain analgesik oral non

opiat, analgesik topikal, dan Obat Anti Inflamasi Non Steroid (OAINS). Penggunaan

OAINS biasanya berlangsung lama, sehingga tidak jarang menimbulkan masalah,

seperti perdarahan saluran cerna dan infusiensi ginjal (Sudoyo, 2006). Efek

terbesarnya yang besifat merugikan adalah hepatotoksik (meracuni organ hati) (Potter

& Perry, 2009). Terapi non-farmakologis untuk mengurangi nyeri sendi diantaranya

dengan metode stimulasi kutaneus, relaksasi dan imajinasi terpimpin, distraksi,

stimulasi saraf transkutaneus secara elektrik, dan herbal. Teori gate-control menyatakan

bahwa stimuasi kutaneus mengaktivasi transmisi serabut saraf sensorik A-beta yang

lebih besar dan cepat. Hal ini menutup “gerbang” sehingga menurunkan transmisi

nyeri melalui serabut C dengan diameter yang kecil (Potter & Perry, 2009). Stimulasi

kutaneus berupa pemberian terapi hangat dan terapi relaksasi menunjukan respon

positif terhadap pasien OA (Cantarini et al, 2007).
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Kompres hangat adalah suatu metode dalam penggunaan suhu hangat

setempat yang dapat menimbulkan beberapa efek fisiologis, antara lain efek

vasodilatasi, meningkatkan premeabilitas kapiler, meningkatkan metabolisme seluler,

merelaksasi otot, meningkatkan aliran darah ke suatu area. Kompres hangat dapat

meningkatkan suhu jaringan dan sirkulasi darah lokal, yang dapat menghambat

produk metabolisme inflamasi seperti prostaglandin, bradikinin dan histamin

sehingga dapat mengurangi nyeri. Selain itu, perubahan fisik pada jaringan kolagen,

peningkatan aktivitas metabolisme, penurunan kram otot, perubahan respon

neurologis, kegiatan sistem muskuloskeletal, kekuatan dan daya tahan otot, perasaan

panas dan hangat dapat meningkatkan kenyamanan dan mengurangi kecemasan

(Shim, 2014).

Hal tersebut didukung oleh penelitian Fanada (2012) yang melakukan

penelitian tentang pengaruh kompres hangat dalam menurunkan skala nyeri pada

lansia yang mengalami nyeri rematik di Panti Sosial Tresna Werdha Teratai

Palembang. Penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan skala nyeri yang

signifikan antara sebelum dan sesudah di kompres hangat ( p value < 0,05). Selain itu,

kompres hangat merupakan suatu intervensi keperawatan yang disarankan dan

bertujuan untuk menurunkan nyeri, spasme otot, atau inflamsi menurut Nursing

Intervention Classification (Bulechek et al, 2004).

Tidak hanya kompres hangat tetapi juga kompres jahe yang efektif

menurunkan nyeri. Kompres jahe adalah salah satu kombinasi antara terapi hangat

dan terapi relaksasi yang bermanfaat pada penderita nyeri sendi. Penggunaan jahe

dalam bentuk kompres lebih aman dibandingkan dengan penggunaan ekstrak jahe

secara oral. Penggunaan ekstrak jahe secara oral yang sering dan dengan dosis  yang

tinggi dapat menyebabkan gangguan saluran pencernaan seperti diare (Therkleson,
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2010). Jahe memiliki efek farmakologis dan fisiologis seperti efek panas, antinflamasi,

antioksidan, antitumor, antimikroba, anti-diabetik, antiobesitas, antiemetik (Rahmani

et al, 2014).

Di Indonesia ada 3 macam jenis jahe, antara lain jahe gajah, jahe merah dan

jahe emprit. Menurut penelitian Hermani dan Hayani (2001), jahe merah memiliki

kandungan pati (52,9%), minyak atsiri (3,9%) dan ekstrak yang larut dalam alkohol

(9,93%) lebih tinggi dibanding jahe emprit dan jahe gajah, oleh karena itu harga jahe

merah paling mahal dibanding jahe lainya. Meskipun jahe merah memiliki harga yang

tinggi, teknis penanaman atau budidayanya mudah dan biaya yang harus dikeluarkan

relatif rendah. Jahe dapat ditanam di pekarangan rumah ataupun menggunakan media

tanam di dalam polybag atau karung. Umur tanaman jahe merah yang sudah bisa

dipanen dan digunakan sebagai obat antara 7-12 bulan, dengan ciri-ciri warna daun

berubah dari hijau menjadi kuning dan batang semua mengering (Setyaningrum,

2013).

Penggunaan jahe secara topikal dapat mempengaruhi absorpsi sistemik.

Kandungan aktif pada jahe yaitu gingerol dan shogaol memiliki berat molekul 150-190

Da, lipofilisitas log P kisaran 3,5 dan kelarutan sedang dalam air dan minyak yang

memungkinkan potensi yang baik untuk penetrasi kulit tanpa menyebabkan iritasi.

Penelitian pada kulit manusia menggunakan ekstrak jahe menunjukkan bukti adanya

penyerapan (absorpsi). Ekstrak jahe diserap oleh jaringan epitel dan menghambat

Cyclooxygenase (COX-2) (Mingetti et al, 2007), selain itu jahe juga memiliki efek

farmakologis yaitu rasa panas dan pedas dimana rasa panas ini dapat meredakan rasa

nyeri, kaku dan spasme otot serta terjadinya vasodilatasi pembuluh darah. Hal

tersebut sejalan dengan penelitian Devi Susanti (2014) tentang pengaruh kompres

hangat jahe terhadap penurunan skala nyeri artritis rhematoid pada lansia di PSWT
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kasih sayang ibu batu sangkar. Berdasarkan uji statistik Wilcoxon didapatkan p value

0.000 (<0,05) sehingga ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh kompres

hangat jahe terhadap penurunan skala nyeri arthritis rhematoid pada lansia di PSWT

Kasih Sayang Ibu Batu Sangkar.

Berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Kota Malang tahun 2014, Puskesmas

Dinoyo merupakan puskesmas dengan prevalensi nyeri sendi yang tinggi yaitu 3.462

kunjungan. Selain itu, nyeri sendi merupakan salah satu dari sepuluh penyakit

terbanyak pada lansia. Hasil wawancara peneliti pada sepuluh penderita nyeri sendi di

Posyandu Lansia Sumbersari RW 03 menunjukkan bahwa nyeri sendi mengakibatkan

penurunan aktifitas dan mengganggu pekerjaan sehari-hari. Dari sepuluh pasien yang

mengeluh nyeri sendi, tiga orang meminum obat dari puskesmas dan selebihnya

melakukan beberapa tindakan yaitu memijat daerah yang nyeri, memberikan obat

gosok dan kompres hangat. Saat peneliti menanyakan tentang kompres jahe merah,

mereka belum pernah mendengar bahwa kompes jahe merah dapat menurunkan

nyeri.

Kompres jahe merah dan kompres hangat sama-sama merupakan terapi non

farmakologi yang efektif, mudah dan aman digunakan untuk menurunkan nyeri.

Secara teori terapi jahe merah memiliki kandungan aktif dan efek panas yang dimiliki

kompres hangat. Atas dasar studi pendahuluan tersebut, peneliti tertarik unntuk

melakukan penelitian tentang “Perbedaan Efektivitas Kompres Jahe Merah (Zingiber

officinale rosc. var. rubrum) dan Kompres Hangat terhadap Penurunan Nyeri Sendi pada

Lansia di Posyandu Lansia Sumbersari RW 03, Kota Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat

dirangkum adalah sebagai berikut : Bagaimana Perbandingan Efektivitas Kompres
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Jahe Merah (Zingiber officinale rosc. var. rubrum) dan Kompres Hangat terhadap

Penurunan Nyeri Sendi di Posyandu Lansia Sumbersari RW 03, Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Membandingkan efektivitas kompres jahe merah (Zingiber officinale rosc. var. rubrum)

dan kompres hangat terhadap penurunan nyeri sendi di Posyandu Lansia Sumbersari

RW 03, Kota Malang

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan tingkat nyeri responden sebelum dilakukan kompres jahe

merah (Zingiber officinale rosc. var. rubrum) dan kompres hangat.

2. Mendeskripsikan tingkat nyeri responden setelah dilakukan kompres jahe merah

(Zingiber officinale rosc. var. rubrum) dan kompres hangat.

3. Membandingkan keefektifan penurunan nyeri sendi pada responden setelah

dilakukan kompres jahe merah (Zingiber officinale rosc. var. rubrum) dan kompres

hangat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Akademis

Secara akademis penelitian ini berguna untuk menambah informasi bagi

perawat tentang pengobatan nyeri dan perbedaan efektivitas Kompres Jahe Merah

(Zingiber officinale rosc. var. rubrum) dan Kompres Hangat.

1.4.2 Bagi Profesi Keperawatan

Meningkatkan pengetahuan perawat tentang manfaat Kompres Jahe Merah

(Zingiber officinale rosc. var. rubrum) dan Kompres Hangat dan dapat menjadi bahan

masukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tentang manajemen nyeri.
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1.4.3 Bagi Peneliti

Menambah wawasan dalam mengembangkan ilmu yang diperoleh selama

perkuliahan untuk diaplikasikan kepada diri sendiri dan masyarakat.

1.4.4 Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan tentang khasiat “Kompres Jahe Merah (Zingiber

officinale rosc. var. rubrum) dan Kompres Hangat “ untuk menurunkan tingkat nyeri

sendi pada lansia.

1.5 Keaslian Penelitian

1. Penelitian yang pernah dilakukan terkait penelitian adalah penelitian Devi Susanti

(2014) tentang Pengaruh Kompres Hangat Jahe Terhadap Penurunan Skala Nyeri

Artritis Rhematoid  Pada Lansia Di PSWT Kasih Sayang Ibu Batu Sangkar,

penelitian ini merupakan jenis penelitian pre experiment dengan desain one group pra-

post test desain. Penelitian ini dilaksanakan pada Maret sampai Juni 2014 dengan

teknik pengambilan data total sampling berjumlah 20 orag lansia yang menderita

nyeri artritis rhematoid. Hasil penelitian menunjukkan skala nyeri arthritis

rhematoid sebelum dilakukan pemberian kompres hangat jahe (pre-test) rata-rata

skala nyeri adalah 3,80 dengan standar deviasi 1,005. Sedangkan skala nyeri

setelah dilakukan pemberian kompres hangat jahe (post-test) rata-rata skala nyeri

adalah 2,80 dengan standar deviasi 1,005. Berdasarkan uji statistik Wilcoxon

didapatkan p value 0.000 (<0,05) sehingga ada pengaruh yang signifikan antara

pengaruh kompres hangat jahe terhadap penurunan skala nyeri arthritis

rhematoid pada lansia di PSWT Kasih Sayang Ibu Batu Sangkar.

2. Penelitian yang  pernah dilakukan terkait penelitian adalah penelitian Rusnoto,

Noor Cholifah & Indah Retnosari (2015) tentang Pemberian Kompres Hangat

Memakai Jahe Untuk Meringankan Skala Nyeri Pada pasien Asam Urat di Desa
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Kedungwungu Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, penelitian ini

merupakan jenis penelitian quasy experiment dengan desain one group pra-post test

desain. Penelitian ini menggunakan uji Wilcoxon. Populasi dalam penelitian ini

adalah masyarakat desa kedungwungu kecamatan tegowanu kabupaten grobogan

yang mengalami nyeri asam urat. Jumlah sampel 30 orang. Hasil penelitian

diperoleh bahwa rata-rata skala nyeri sebelum dilakukan kompres hangat

memakai jahe adalah 6,00 (nyeri sedang), setelah dilakukan kompres hangat

memakai jahe adalah 3,67 (nyeri ringan) dan hasil dari uji Wilcoxon didapat

bahwa nilai p value 0.000 (p < 0.05) sehingga H0 ditolak dan disimpulkan bahwa

ada pengaruh pemberian kompres hangat memakai jahe untuk meringankan skala

nyeri pada pasien asam urat di desa kedungwungu kecamatan Tegowungu

Kabupaten Grobogan.

3. Penelitian yang  pernah dilakukan terkait penelitian adalah penelitian Mery

Fanada (2012) tentang Pengaruh Kompres Hangat dalam Menurunkan Skala

Nyeri pada Lansia yang Mengalami Nyeri Rematik di Panti Sosial Tresna Werdha

Teratai Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian pre experiment dengan

desain pre and post test only. Sampel penelitian ini berjumlah 20 responden, dan

dilakukan pengukuran skala nyeri sebelum dan sesudah dilakuka kompres hangat.

Analisis data di uji menggunakan uji T Dependen. Hasil penelitian berdasarkan

uji T Dependen diperoleh nilai significancy 0,000 ( p value < 0,05) menunjukkan

adanya perbedaan skala nyeri yang signifikan antara sebelum dan sesudah di

kompres hangat. Diperoleh mean sebelum dikompres hangat 2.45 dengan standar

deviasi 0.51, sedangkan pada skala nyeri sesudah dikompres hangat didapatkan

mean 0.20 dengan standar deviasi 0.41 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa
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kompres hangat dapat menurunkan skala nyeri pada lansia yang mengalami nyeri

rematik.

4. Penelitian yang  pernah dilakukan terkait penelitian adalah penelitian Tessa

Therkleson, PhD, RN (2014) tentang Penggunaan Jahe Secara Topikal dengan

Kompres atau Patch untuk Tanda Gejala Osteoartritis. 20 orang dengan

osteoartritis kronik secara acak dibagi menjadi dua kelompok, kelompok 1

menggunakan kompres jahe secara manual dan kelompok 2 menggunakan patch

yang telah di standarisasi. Kemudian pasien diminta untuk mengisi kuesioner

mingguan pada minggu ketiga dan minggu keempat selama 24 minggu. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata untuk kelompok 1 dan kelompok 2

menunjukkan penurunan pada tingkat nyeri, fatigue, efek global dan status

fungsional , yakni 48%, 49%, 40% dan 31 %, sedangkan kepuasan kesehatan

meningkat dari 80% tidak puas menjadi 70% puas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian

ini akan membandingkan efektivitas kompres jahe merah dan kompres hangat

terhadap penurunan nyeri sendi pada lansia. Selain itu, penelitian ini

menggunakan desain penelitian quasy experiment with two group pre-post test design

dengan teknik sampling purposive sampling.


