
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Fraktur merupakan suatu istilah dari hilangnya kontinuitas tulang, baik 

yang bersifat total maupun sebagian yang ditentukan berdasarkan jenis dan 

luasnya dari fraktur tersebut (Smeltzer & Bare, 2002). Fraktur juga dikenal 

dengan istilah patah tulang yang biasa disebabkan oleh adanya trauma atau 

terjadinya benturan fisik eksternal secara langsung atau karena suatu keadaan 

tulang seperti deformitas tulang (P. A. Potter & Perry, 2005). 

World Health Organisation (2008) mengatakan laporan dalam satu tahun 

terakhir kejadian kecelakaan bermotor menyebabkan luka ringan sebanyak 10% 

dan mengalami fraktur sebanyak 37%, diantaranya fraktur klavikula, skapula atau 

humerus sebanyak 5,2%, fraktur patela, tibia atau fibula sebanyak 3,1%, dan 

fraktur pada persendian sebanyak 1,4%. Hasil dari Riset Kesehatan Dasar atau 

Riskesdas tahun 2013 menggambarkan bahwa penyebab cedera akibat transportasi 

darat tampak ada kenaikan cukup tinggi yaitu dari 25,9 % menjadi 47,7 %. 

Prevalensi cedera patah tulang di Bali sebanyak 5,4% dan terkecil di Kalimantan 

Selatan sebanyak 4,2% (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013). 

Berdasarkan laporan hasil Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas Provinsi Bali 

tahun 2007 rerata persentase jenis cedera patah tulang 5,7%. Persentase tertinggi 

cereda patah tulang di Bali terdapat di Kabupaten Badung yaitu 14,3%, sedangkan 

Tabanan sebanyak 13,3% dan terendah berada di Buleleng yaitu sebanyak 2,5% 

(Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kesehatan RI, 2007). 



Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di RSUD 

Mangusada Badung tahun 2017, didapatkan data jumlah pasien yaang mengalami 

fraktur atau patah tulang tiga tahun terakhir terus meningkat, yaitu pada tahun 

2015 berjumlah 1.565 orang, pada tahun 2016 berjumlah 4.303 orang, pada tahun 

2017 dari bulan Januari sampai November berjumlah 6.893 orang, dengan jumlah 

penderita fraktur tibia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu tahun 

2015 sebanyak 339 orang, pada tahun 2016 sebanyak 1,231 orang, pada tahun 

2017 dari bulan Januari sampai November sebanyak 1,685 orang. 

Masalah yang terjadi dan dialami pasien fraktur meliputi gangguan rasa 

nyaman nyeri, hambatan dalam mobilitas fisik, perubahan citra tubuh dan ansietas 

atau kecemasan (Bararah, T dan Jauhar, 2013). Perawatan pre operatif yaitu 

merupakan tahap pertama dari perawatan pre operatif yang dimulai sejak pasien 

diterima masuk di ruangan terima pasien dan berakhir ketika pasien dipindahkan 

ke meja operasi untuk dilakukan tindakan pembedahan (Maryunami, 2014). 

Ansietas atau kecemasan terhadap pembedahan ada beberapa hal yang dialami 

pasien pre operatif yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan dan 

stres pada pasien menjelang pembedahan karena stres merupakan respon 

fisiologis maupun psikologis terhadap stresor yaitu tuntutan untuk beradaptasi 

atau penyesuaian diri, beberapa hal yang meningkatkan kecemasan pada masa pre 

operatif ketidakpasitian suatu hal-hal yang tidak jelas yang menimbulkan konflik 

akibat dari kesalah pahaman atau persepsi pasien, dan respon pasien terhadap 

kondisi kecemasan dimana respon perilaku pasien terhadap kecemasan dapat di 

bagi menjadi dua yaitu respon perilaku adatif ialah perilaku yang baik atau sesuai 



dan respon perilaku maladatif ialah perilaku diakibatkan dari ketidakmampaun 

menyesuaikan diri terhadap situasi (Maryunami, 2014). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nabhani & Widyastuti 

(2014) dengan judul penelitian “Gambaran Tingkat Kecemasan pada Pasien Pre 

Operasi Fraktur Femur” di RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta di dapatkan data 

berdasarkan hasil dari penelitian sebanyak 20 responden, berdasar karakteristik 

responden pada jenis kelamin laki – laki yang mengalami kecemasan terbanyak 

sebesar 15 orang (75%) dan pada tingkat usia kecemasan terbanyak di usia 17-24 

tahun  sebesar  9 orang (45%), kecemasan pada pasien menghadapi operasi rata-

rata  mengalami kecemasan ringan sebanyak 18 orang (90%) dengan rata-rata 

nilai kecemasan yaitu 15. Sedangkan penelitian Winda, Nauli, & Hasneli (2014) 

dengna judul penelitian “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kecemasan 

Pasien Fraktur Tulang Panjang Pra Operasi” di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru” 

berdasarkan penelitian dilakukan kepada 30 pasien fraktur tulang panjang dan 

didapatkan hasil yaitu berdasarkan layanan keperawatan negatif dengan 

kecemasan sedang sebanyak 7 orang dan kecemasan ringan sebanyak 3 orang, 

sedangkan layanan keperawatan positif dengan kecemasan ringan sebanyak 10 

orang dan kecemasan ringan sebanyak 10 orang, serta berdasarkan tingkat 

pengetahuan sedang dengan kecemasan sedang sebanyak 13 orang dan kecemasan 

ringan sebanyak 9 orang, sedangkan tingkat pengetahuan tinggi dengan 

kecemasan sedang sebanyak  4 orang dan kecemasan ringan sebanyak 4 orang, 

sedangkan berdasarkan status sosial ekonomi rendah sebanyak 15 orang dan 

kecemasan ringan sebanyak 7 orang, sedangkan status sosial ekonomi tinggi 

sebanyak 2 orang dan kecemasan ringan sebanyak 6 orang, sedangkan 



berdasarkan dukungan keluarga rendah  dengan kecemasan sedang sebanyak 10 

orang dan kecemasan rendah sebanyak 4 orang, sedangkan dukungan keluarga 

tinggi dengan kecemasan sedang sebanyak 7 orang dan kecemasan ringan 

sebanyak 9 orang, sehingga didapatkan kesimpulan tidak ada hubungan yang 

signifikan antara dukungan keluarga dengan kecemasan responden. 

Menurut Prabowo (2014) dampak yang ditimbulkan oleh ansietas atau 

kecemasan tersebut yaitu gangguan interaksi sosial. Ansietas atau kecemasan pada 

pasien pre operatif fraktur apabila tidak diatasi akan menimbulkan masalah dan 

dapat menggangu proses operasi berlangsung atau dapat pula terjadi pembatalan 

operasi, kondisi ini memerlukan suatu upaya dalam menurunkan kecemasan yang 

dapat dilakukan dengan mengajarkan pasien tentang teknik relaksasi, misalnya 

yaitu dengan teknik relaksasi nafas dalam, mendengar musik, dan dengan masase, 

tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan kendali dan percaya diri serta 

mengurangi stres dan kecemasan yang dirasakan, area untuk melakukan  masase 

yang baik dilakukan yaitu pada area punggung (Stuart & Sundeen, 2014). Masase 

punggung dapat merangsang tubuh melepaskan senyawa endorphin yang 

merupakan pereda sakit alami, endorphin tersebut juga dapat menciptakan rasa 

nyaman dan enak (Maryunami, 2010).  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Neno, Puguh, & 

Purnomo (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh Terapi Relaksasi Masase 

Punggung Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan pada Pasien Pre Operasi 

Bedah Mayor”, di RSUD Tugurejo didapatkan berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan di RSUD Tugurejo didapatkan 32 responden (100%) yang mengalami 

kecemasan didominasi usia (44-53) yaitu sebanyak 14 responden (43,8%), 



pendidikan SMA yaitu sebanyak 9 responden (28,1%), pekerjaan swasta yaitu 

sebanyak 11 responden (31,3%), jenis kelamin laki- laki yaitu sebanya 18 (56,%), 

responden yang mengalami kecemasan  terbanyak pada skala kecemasan sedang 

yaitu 17 responden (53,1%), sedangkan yang paling rendah pada skala kecemasan 

sangat berat atau panik yaitu 1 responden (3,1%), rata-rata skor rentang 

kecemasan sebelum dilakukan relaksasi masase punggung yaitu 43,44 setelah 

masase punggung turun menjadi 29,03, maka selisih sebesar 14,41 artinya ada 

pengaruh yang signifikan sebelum dan sesudah dilakukan relaksasi masase 

punggung. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rosfiati & Nurachmah 

(2015) dengan judul penelitian “Pengaruh Pijat Punggung Terhadap Tingkat 

Kecemasan Dan Kenyamanan Pasien Angina Pektoris Stabil Sebelum Tindakan 

Angiografi Koroner” didapatkan data yaitu ada hubungan tingkat kecemasan dan 

kenyamanan sesudah pijat punggung sebelum tindakan coronary angiography. 

Ada pengaruh pijat punggung terhadap tingkat kecemasan pasien sebelum 

tindakan coronary angiography setelah dikontrol dengan karakteristik pasien. Ada 

pengaruh pijat punggung terhadap tingkat kenyamanan pasien sebelum tindakan 

coronary angiography setelah dikontrol dengan karakteristik pasien. Ada 

pengaruh pijat punggung terhadap tekanan darah diastolik, frekuensi nadi dan 

respirasi, dan suhu pasien sebelum tindakan angiografi koroner setelah dikontrol 

dengan karakteristik pasien.  

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang di atas, mengenai jumlah 

angka kejadian fraktur tibia di RSUD Mangusada Badung, maka peneliti tertarik 

untuk menyajikan studi kasus dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul 

Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian Terapi Relaksasi Masase Punggung 



untuk Menurunkan  Ansietas Pada Pasien Pre Operatif Fraktur Tibia di Ruang 

Janger RSUD Mangusada Badung. 

B. Rumusan Masalah Studi Kasus 

 Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian yaitu : Bagaimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian 

Terapi Relaksasi Masase Punggung untuk Menurunkan Ansietas Pada Pasien Pre 

Operatif Fraktur Tibia Di Ruang Janger RSUD Mangusada Badung Tahun 2018? 

C. Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum studi kasus ini adalah untuk mengetahui Gambaran Asuhan 

Keperawatan Pemberian Terapi Relaksasi Masase Punggung untuk Menurunkan 

Ansietas Pada Pasien Pre Operatif Fraktur Tibia di Ruang Janger RSUD 

Mangusada Badung Tahun 2018. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari studi kasus ini adalah: 

a. Mendeskripsikan pengkajian pada asuhan  keperawatan pemberian Terapi 

Relaksasi Masase Punggung pada pasien Pre Operatif Fraktur Tibia untuk 

menurunkan ansietas di Ruang Janger RSUD Mangusada Badung tahun 2018. 

b. Mendeskripsikan diagnosa pada asuhan  keperawatan pemberian Terapi 

Relaksasi Masase Punggung pada pasien Pre Operatif Fraktur Tibia untuk 

menurunkan ansietas di Ruang Janger RSUD Mangusada Badung tahun 2018. 

c. Mendeskripsikan intervensi pada asuhan keperawatan pemberian Terapi 

Relaksasi Masase Punggung pada pasien Pre Operatif Fraktur Tibia untuk 

menurunkan ansietas di Ruang Janger RSUD Mangusada Badung tahun 2018. 



d. Mendeskripsikan impelementasi pada asuhan keperawatan pemberian Terapi 

Relaksasi Masase Punggung pada pasien Pre Operatif Fraktur Tibia untuk 

menurunkan ansietas di Ruang Janger RSUD Mangusada Badung tahun 2018. 

e. Mendeskripsikan evaluasi pada asuhan keperawatan pemberian Terapi 

Relaksasi Masase Punggung pada pasien Pre Operatif Fraktur Tibia untuk 

menurunkan ansietas di Ruang Janger RSUD Mangusada Badung tahun 2018. 

D. Manfaat Studi Kasus 

1. Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

masyarakat tentang penggunaan teknik terapi relaksasi masase punggung untuk 

menurunkan ansietas pada pasien pre operatif fraktur tibia. 

2. Pengembangan Ilmu dan Teknologi Keperawatan  

Dapat mengembangkan ilmu dan teknologi terapan di bidang 

keperawatan tentang terapi relaksasi masase punggung sehingga dapat 

menurunkan ansietas pada pasien pre operatif fraktur tibia. 

3. Penulis  

Manfaat bagi penulis adalah penulis mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman dalam menurunkan ansietas melalui pemberian terapi relaksasi 

masase punggung. 

 


