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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bedah sesar adalah suatu persalinan buatan, di mana janin dilahirkan 

melalui suatu insisi pada dinding perut dan Rahim dengan syarat rahim dalam 

keadaan utuh serta berat janin diatas 500 gram (Wiknjosastro, 2012). Alasan 

pasien sebagian besar memilih persalinan dengan tindakan Sectio Caesarea 

dengan riwayat medis panggul sempit, air ketuban sudah hampir habis, riwayat 

hipertensi, riwayat operasi Caesar sebelumnya dan tidak adanya kemajuan 

pembukaan mulut rahim pada persalinan. Kelahiran janin melalui insisi di dinding 

abdomen (laparotomi) dan dinding abdomen lapoarotomi) dan dinding uterus 

(Histerotomi). Tindakan operasi SC dilakukan untuk mencegah kematian janin 

maupun ibu yang dikarenakan bahaya atau komplikasi yang akan terjadi apabila 

ibu melahiran secara pervaginam (Cunningham, 2010; Sukowati et al., 2010).  

Operasi seksio sesarea ditunjukkan untuk indikasi medis tertentu yang 

terbagi atas indikasi untuk ibu dan bayi. Semua indikasi itu berdasarkan kondisi 

medis dari ibu atau bayi yang memerlukan tindakan melahirkan secara Caesar. 

Section ceasar atau bedah karena meningkatnya morbiditas dan mortalitas ibu. 

Pada kasus seksio sesar harus difahami sebagai alternative persalinan ketika jalan 

normal tidak bisa lagi. Angka persalinan section cesarea tidak terlalu tinggi 

sehingga ada berbagai upaya untuk menguranginya cesarea  angka mortalitas dua 

kali angka pada kelahiran pervaginam, disamping itu angka morbiditas yang 

terjadi akibat infeksi, kehilangan darah, dan kerusakan organ internal lebih tinggi 

pada persalinan seksio sesarea (Colin D. Rudolph, 2006; 240). 

Organisasi Kesehatan Dunia atau Word Health Organization (WHO) 

mengeluarkan data dari rata-rata tindakan sectio caesarea berkisar 5% sampai 

15% sebagai range maksimum yang ditargetkan pada intervensi penyelamatan 

nyawa dalam hal persalinan. Data tersebut menunjukkan secara global, khusus-

nya di negara-negara maju, bahwa angka tindakan persalinan melalui sectio 

caesarea terbilang tinggi. Di Indonesia, secara umum jumlah persalinan sectio 
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caesarea adalah sekitar 30-80% dari total persalinan. Berdasarkan data Riskesdas 

Tahun 2010, di Indonesia yang menjalani SC rata-rata sebesar 15,3%, dimana 

13% di antaranya tidak mengalami komplikasi pada saat kehamilannya. 

Berdasarkan data dari hasil studi RS Pemerintah oleh Dinas Kesehatan Provinsi 

Jawa Timur (2012), menunjukkan peningkatan angka SC dari 5% menjadi 20% 

dalam 20 tahun  terakhir. SC seharusnya dilakukan atas indikasi medis, namun 

pada perkembangannya SC masih ada yang dilakukan tanpa indikasi medis (12%) 

(Marchorina & Mahmudah, 2015).Tindakan SC dapat memberi efek dari 

terkenanya infeksi akan menimbulkan keluarnya purulent (nanah), peningkatan 

drainase (adanya cairan luka), nyeri, timbul kemerahan di kulit dan bengkak 

disekeliling luka (Aryshire and Arran, 2012). 

Nyeri pasca operasi  bervariasi pada intesitas dan durasinya sesuai tingkat 

kerusakan jaringan. Anagelsik merupakan senyawa yang dapat menekan fungsi 

SSP secara selektif yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit tanpa 

mempengaruhi kesadaran. Pemberian analgesik dianjurkan pada saat persalinan 

bedah sesar karena dapat mencegah atau mengurangi kejadian infeksi yang 

disebabkan oleh  kuman pada saat operasi (Lamont et al., 2011).Terjadinya resiko 

infeksi yang mengakibatkan nyeri pada pasien mendorong peneliti untuk 

melakukan evaluasi tentang efektivitas penggunaan anagelsik yang dilihat dari 

kejadian nyeri pasca bedah sesar. 

Penatalaksanaan dalam menangani pasien bedah sesar ada 2 terapi yaitu  

terapi farmakologi dan non-farmakologi. Penatalaksanaan dengan non-

farmakologi yaitu terdiri dari pengecekkan tanda-tanda vital, terapi cairan dan 

diet, Ambulasi, Perawatan luka dan Laboratorium (Cunningham,2006)  

sedangkan, penatalaksanaan dengan farmakologi yaitu dengan pemberian obat 

antibiotik, obat analgesik dan anti emetik. Obat analgesik terbagi menjadi 2  

golongan yaitu, analgesikNon-opioid (Ketorolac, Piroxicam Rofecovib, 

Propifenazone, Naproxen) dan analgesikopioid (Tramadol, Fentanil, Siklasozin, 

Metadon, Lavorvanol) (BPOM, 2015). Penatalaksanaan dalam menangani nyeri 

pada pasien pasca bedah yaitu terapi farmakologi dengan diberikannya obat 

analgesik golongan non-opioid. Ketolorak adalah suatu obat analgesik golongan 

non-opioid yang memiliki efek analgeik potensial tetapi efek antiinflamasinya 
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sedang sehingga dapat diberikan secara intramuscular atau intravena. Menurut 

Marino dan Sutin (2012). Alasan digunakannya analgesik Ketorolak karena 

efektivitas Ketorolak 30mg sebanding dengan 10mg Morfin atau 100mg 

Meperidine onsetnya sekitar 10 menit durasi kerjanya sekitar 6-8 jam dan efek 

samping lebih ringan  tidak ada deperesi ventilasi atau kardiovaskular dan hanya 

memiliki sedikit atau tidak ada efek pada dinamika saluran empedu dan 

menjadikan obat ini lebih berguna sebagai analgesik ketika tidak diinginkan 

spasme saluran empedu. Hal tersebut berbeda dengan opioid yang menimbulkan 

spasme pada saluran empedu (Permata, 2014). 

Hal ini dilakukan untuk menunjang pengobatan yang rasional dan optimal 

terhadap ibu pasca persalinan melalui bedah sesar dengan penggunaan 

anagelsik.Selain itu penelitian ini diharapkan mampu meningkatakan kualitas 

pelayanan kefarmasian di RSUD Sidoarjo. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh A. Kulo dkk  pada tahun 2012 

didapatkan hasil penelitian bahwa pengobatan ketorolak melalui intravena pada 39 

pasien wanita pasca bedah dengan pemberian dosis 30mg tiap 8jam sangat efektif 

terhadap mengurangi rasa nyeri visceral. Nyeri setelah bedah sesar ada beberapa 

jenis, termasuk nyeri visceral dari sayatan Rahim dan involusi uterus postpartum. 

Efek pada pasien setelah pemberian Ketorolak mampu menghasilkan pengurangan 

30% dalam konsumsi meperidine setelah persalinan sesar. Karna Ketorolak 

merupakan golongan obat nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), dan 

NSAID sangat efektif melawan nyeri visceral. Maka itu  peningkatan izin 

ketorolak yang terlihat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dosis yang lebih 

besar mungkin diperlukan untuk analgesia setelah melahirkan sesar. 

Kemudian terdapat penelitian lain dari Latifah Ramadani dan kawan-

kawan pada tahun 2015 didapatkan hasil penelitian bahwa Pemberian obat 

analgesik golongan OAINS tunggal terbanyak adalah ketorolak pada 38 pasien 

pasca bedah. Penggunaan ketorolak sebagai analgetik golongan OAINS sesuai 

untuk terapi pada nyeri sedang hingga berat yang umumnya dialami oleh pasien 

dengan kondisi pasca bedah, Selanjutnya yaitu dosis ketorolak yang dianjurkan 

adalah 30mg tiap 6jam secara parenteral tidak boleh lebih dari 5 hari karena efek 

samping dapat meningkat pada penggunaan jangka panjang antara lain ulkus, 
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pendarahan saluran cerna dan perforasi, hemoragis pasca bedah, gagal ginjal akut 

dan reaksi anafilaktoid. Efek pada pasien menggunakan analgesik yang sudah 

sesuai dengan guideline mampu memberikan lebih banyak keuntungan dan tidak 

boleh diberikan dalam jangka waktu lama untuk mengurangi kerugian dari efek 

samping yang ada. Kemudian pasien dapat mengganti  ketorolak dengan 

menggunakan Asam Mefenamat, tetapi jika pasien disertai demam dianjurkan 

untuk menggunakan Paracetamol 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemberian 

analgesik Ketorolak pada pasien pascabedah dengan pemberian dosis yang sama 

dapat megurangi rasa nyeri yang terjadi pada pasien pascabedah dan sangat efektif 

untuk melawan nyeri visceral. Dan penelitian ini ditunjukkan untuk dapat 

mengetahui seberapa banyak pasien yang menggunakan terapi Ketorolaksebagai 

analgesik pasca bedah sesar di rumah sakit umum daerah Sidoarjo. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana pola penggunaan Ketorolak pada pasien Bedah Sesar Instalasi 

Rawat Inap RSUD Sidoarjo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Mengetahui pola penggunaan Ketorolak pada pasien Bedah sesar  di 

Instalasi Rawat Inap RSUD Sidoarjo, sehingga dapat memberikan 

informasi bagi klinisi yang memerlukan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Mengetahui pola penggunaan obat Ketorolak terkait jenis dosis, interval 

pemberian, frekuensi pemberian dan rute pemberian obat yang diberikan 

dikaitkan dengan data laboratorium dan data klinik pasien bedah sesar di 

Instalasi Rawat Inap RSUD Sidoarjo. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Pihak Rumah Sakit 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pola 

penggunaan Ketorolak pada pasien Bedah Sesar sehingga mampu 

memberikan masukan kepada instalasi terkait di Instalasi Rawat Inap di 

RSUD Sidoarjo. 

1.4.2 Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi yang berguna 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat mendukung pelaksanaan 

pelayanan farmasi klinis, terutama untuk pasien Bedah Sesar yang 

mendapat terapi Ketorolak secara maksimal. 

 


