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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Pasca Operatif 

Pasca operatif adalah masa setelah dilakukan pembedahan yang dimulai saat 

pasien dipindahkan ke ruang pemulihan dan berakhir sampai evaluasi selanjutnya 

(Uliyah & Hidayat 2008). Selama periode ini proses keperawatan di arahkan pada 

menstabilkan kondisi pada keadaan equilibrium fisiologis pasien, menghilangkan 

nyeri dan pencegahan komplikasi. Pengkajian yang cermat dan intervensi segera 

dapat membantu pasien Kembali pada fungsi fisiologis optimalnya dengan cepat, 

aman dan nyaman (Uliyah & Hidayat 2008). 

B. Konsep General Anestesi 

1. Pengertian general anestesi 

Tindakan pembedahan memerlukan upaya untuk menghilangkan nyeri selama 

proses pembedahan. Anestesi umum adalah tindakan untuk meniadakan nyeri  

secara sentral disertai dengan hilangnya kesadaran dan bersifat dapat pulih Kembali 

(reversible). Hilangnya Sebagian atau seluruh segala bentuk sensasi yang 

disebabkan oleh patologi pada system saraf selama periode waktu tertentu. General 

anestesi dapat menekan system saraf pusat (SPP) sampai pada suatu tingkat yang 

memadai atau memungkinkan untuk dilakukannya tindakan pembedahan (Brunton 

2011). 
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2. Teknik general anestesi 

Pada tindakan anestesi umum dapat dilakukan menggunakan tiga teknik 

menurut (Mangku & Senapathi 2010), yaitu : 

a. General anestesi dengan teknik intravena 

Merupakan salah satu teknik general anestesi yang diberikan melaui jalur 

inravena, setelah masuk kedalam pembeluh darah vena, obat-obatan ini akan 

diedarkan keseluruh jaringan tubuh melalui sirkulasi umum.  

b. General anestesi dengan teknik inhalasi 

Obat yang digunakan pada teknik ini berupa gas atau cairan yang mudah 

menguap, yang diberikan melalui pernapasan pasien. Campuran gas atau uap 

anestesi dan oksigen masuk mengikuti aliran udara inspirasi dan mengisi seluruh 

rongga paru sesuai dengan sifat masing-masing gas. 

c. Anestesi imbang 

Teknik anestesi imbang merupakan teknik yang menggunakan kombinasi obat-

obatan, baik obat anestesi intravena maupun obat anestesi inhalasi atau kombinasi 

teknik general anestesi dengan analgesia regional untuk mencapai trias anestesi 

secara optimal dan berimbang, yaitu : 

1) Efek hypnosis, diperoleh dengan menggunakan obat hipnotikum atau obat 

anestesi umum yang lain. Golongan obat hipnotik adalah golongan obat yang 

dapat membuat pasien tertidur pada saat terkontaminasi obat ini. Contoh 

golongan obat hipnotik salah satunya adalah halotan, agen dari obat ini juga 

dapa mempengaruhi hipotalamus dan peran termoregulasi. Induksi halotan 
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akan segera menurunkan suhu sentral tubuh sebanyak 1°C, tetapi 

meningkatkan suhu permukaan tubuh sebagai akibat dari retribusi panas tubuh 

ke permukaan. Selanjutnya pada proses pemeliharaan anestesia, suhu 

permukaan akan turun akibat terjadinya dilatasi pembuluh darah sehingga 

terjadi pelepasan panas tubuh yang akan berujung pada penurunan suhu tubuh.  

2) Efek analgesia, efek ini dapat diperoleh dengan menggunakan obat analgetic 

opioid, obat general anestesi atau dengan cara analgesia regional. Tujuan utama 

dari pemberian obat golongan analgesia adalah mengilangkan rasa nyeri. 

Mekanisme kerja obat analgetic ini mencegah proses terjadinya depolarisasi 

membran saraf, sehingga membran akson tidak dapat bereaksi. Keadaan ini 

menyebabkan aliran impuls yang melawati saraf  tersebut terhenti, sehingga 

segala macam rangsang aau sensasi tidak sampai ke susunan saraf pusat. 

Keadaan ini dapat menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah pada daerah 

yang terblok. Contoh obat sedasi analgesia salah satunya adalah derivate 

fenothiazhin, induksi obat ini dapat menekan hipotalamus dan menyebabkan 

vasodilatasi sehingga meningkatkan resiko kehilangan panas. 

3) Efek relaksasi, dapat diperoleh dengan cara menggunakan obat pelumpuh otot. 

Penggunaan obat pelumpuh otot dalam general anestesi demi mencapai efek 

relaksasi dapat menurunkan suhu inti tubuh lebih dari 1°C. hal ini terjadi karena 

deaktivasi pusat pengaturan suhu yang berdampak pada redistribusi panas 

tubuh. Penggunaan pelumpuh otot juga dapat mengakibatkan pasien tidak 

mampu untuk menggigil dan memproduksi panas sehingga terjadi penurunan 

suhu. 
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C. Suhu Tubuh Pada Pasien Pasca Operatif 

1. Pengertian suhu tubuh pasca operatif 

Suhu adalah keseimbangan antara panas yang dihasilkan oleh tubuh dan    

panas yang hilang dari tubuh. Suhu tubuh mencerminkan keseimbangan antara 

produksi dan pengeluaran panas dari tubuh yang diukur dalam satuan unit suhu 

(Kozier 2011). Hipotermia pasca operatif adalah suhu inti lebih rendah dari suhu 

tubuh normal yaitu 36°C setelah pasien dilakukan tindakan operasi atau 

pembedahan. Dalam keadaan normal, tubuh manusia mampu mengatur suhu di 

lingkungan yang panas atau dingin melalui refleks pelindung suhu suhu yang diatur 

oleh hipotalamus. Selama general anestesi, refleks tersebut berhenti berfungsi 

sehingga pasien akan rentan mengalami hipotermia (Nicolson 2013). 

Ketika tubuh terlalu dingin, refleks pengaturan suhu akan mempertahankan 

suhu dengan cara : 

a. Vasokontriksi kulit di seluruh tubuh, yang disebabkan oleh rangsang dari pusat 

simpatis hipotalamus posterior. 

b. Piloereksi, yaitu berdirinya rambut pada akarnya. Hal ini disebabkan oleh 

rangsangan simpatis yang menyebabkan otot erector pili yang melekat ke 

folikel rambut berkontraksi dan menyebabkan rambut berdiri tegak. 

c. Peningkatan thermogenesis atau produksi panas, pembentukan panas oleh 

sistem metabolisme meningkat dengan memicu terjadinya menggigil. 
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2. Penyebab masalah suhu tubuh pada pasca operatif 

Temperatur inti manusia normal dipertahankan antara 36,5-37,5°C pada suhu 

lingkungan dan dipengaruhi respon fisiologis tubuh. Pada keadaan homeotermik, 

sistem termoregulasi diatur untuk mempertahankan temperature tubuh internal 

dalam batas fisiologis dan metabolisme normal (Witte & Sessler 2002). Hipotermi 

muncul ketika daerah preoptik dari hipotalamus terpapar oleh dingin. Suhu dalam 

kamar operasi selalu berada dikisaran 20-24°C untuk meminimalkan pertumbuhan 

bakteri. Paparan suhu kamar operasi yang rendah dapat mengakibatkan penurunan 

suhu pada pasien, hal ini dapat terjadi sebagai akibat dari perambatan antara suhu 

permukaan kulit dan suhu lingkungan (Frank 2008).  

Hipotermi juga terjadi karena agen dari obat general anestesi menekan laju 

metabolisme oksidatif yang menghasilkan panas tubuh, sehingga mengganggu 

metabolisme oksidatif yang menghasilkan panas tubuh dan mengganggu regulasi 

panas tubuh (Hujjatulislam, Pradian, dkk. 2015). Kejadian hipotermia dapat 

memperlambat metabolisme agen obat anestesi. Hipotermia pasca operatif 

mempengaruhi metabolisme sebagai akibat dari berbagai obat-obatan anestesi, 

dikarenakan enzim-enzim yang mengatur fungsi organ dan juga durasi obat sangat 

sensitif terhadap perubahan suhu. Kelarutan obat anestesia di dalam plasma akan 

meningkat, sehingga saat keadaan equilibrium, obat yang terdistribusi di dalam 

tubuh akan lebih banyak (Harahap et al. 2014).  

 Secara klasik, jalur efferent hipotermi berasal dan turun dari hipotalamus 

posterior. Perubahan suhu memerantarai perubahan aktivitas neuronal di formasi 

retikuler mecencepalik dan di pontin dorsolateral serta formasi retikuler medulla 

kemudian turun ke saraf spinal dan meningkatkan tonus otot (Witte & Sessler 
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2002). Bila temperatur tubuh turun, pusat motorik untuk menggigil akan teraktivasi 

kemudian meneruskan sinyal yang menyebabkan menggigil melalui traktus 

kebatang otak, ke medulla spinalis dan akhirnya ke neuron motorik. Sinyal ini 

sifatnya tidak teratur dan tidak menyebabkan gerakan otot sebenarnya. Sinyal ini 

meningkatkan tonus otot rangka diseluruh tubuh, Ketika tonus otot meningkat di 

atas nilai kritis tertentu, proses menggigil dimulai. Kemungkinan hal ini dihasilkan 

dari umpan balik osilasi mekanisme reflek regangan dari gelendong otot. Selama 

proses menggigil, pembentukan panas tubuh dapat meningkat sebesar empat 

sampai lima kali dari normalnya (Guyton & Hall 2008). 

Kejadian hipotermia pada pasien memiliki dampak langsung pada efek 

fisiologis yang cukup merugikan maka dari itu peran tenaga medis sangat 

dibutuhkan pada periode ini. Efek fisiologis dari kejadian hipotermia pasca anestesi 

salah satunya yaitu, pulih anestesi atau pulih sadar terhambat (Stoelting & Hillier 

2006). Pada penelitian (Hanifa 2017) menemukan bahwa responden dengan 

penurunan suhu atau hipotermi pasca operatif, menggalami waktu pulih sadar yang 

lambat sebanyak 52,7% dari total responden, (Harahap et al. 2014) lama perawatan 

rata-rata pada pasien hipotermia pasca operatif selama 110 menit jika dibandingkan 

dengan pasien yang tidak mengalami hipotermia pasca operatif yaitu 70 menit. Hal 

ini di sebabkan oleh metabolisme agen anestesi melambat akibat hipotermi. 

Hipotermia pasca operatif akan mempengaruhi metabolisme berbagai obat-obatan 

anestesi yang disebabkan enzim-enzim yang mengatur fungsi organ dan juga durasi 

obat yang sangat sensitive terhadap perubahan suhu (Harahap et al. 2014). 
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3. Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Suhu Tubuh Pasca Operasi 

Dalam bukunya (Mangku & Senapathi. 2010) menyebutkan beberapa faktor 

penyebab terjadinya penurunan suhu tubuh pada pasien post operasi antara lain: 

a. Obat anestesi 

Induksi general anestesi dapat menyebabkan terjadinya vasodilatasi dan 

menyebabkan perubahan kendali termoregulator sehingga dapat menyebabkan 

penurunan suhu. General anestesi menurunkan ambang batas dingin hingga 

sebanyak 2.5°C dan meningkatkan ambang batas panas sebanyak 1,3°C. dalam 

rentang ambang yang diperluas, pasien akan bersifat poikilotermik akibat dari tidak 

adanya respon termoregulasi aktif. Sehingga suhu tubuh berubah secara pasif 

sebanding dengan perbedaan antara produksi panas metabolik dan kehilangan panas 

ke lingkungan (Kam & Power 2015). Hal ini dapat terjadi karena, beberapa jenis 

obat anestesi umum seperti profol dan jenis opioid menyebabkan tubuh mengalami 

vasodilatasi (Díaz & Becker 2010). Kejadian vasodilatasi ini menyebabkan 

terjadinya distribusi suhu inti ke suhu permukaan (Kam & Power 2015). Jenis obat 

anestesi seperti profol dan opioid dapat menyebabkan gangguan pada hipotalamus, 

Hal ini disebabkan oleh agen obat anestesi yang dapat menekan transmisi sinyal 

simpatis sehingga mencegah atau menggagalkan usaha termoregulasi. Gangguan 

pada hipotalamus ini juga meningkatkan ambang batas respon tubuh terhadap panas 

dan menurunkan ambang batas respon tubuh terhadap dingin. Obat-obatan general 

anestesi juga menginhibisi transmisi neuron peka dingin yang terdapat pada 

permukaan kulit (Díaz & Becker 2010). 

b. Luas luka operasi 
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Operasi – operasi besar yang membuka rongga tubuh dan durasi pembedahan 

yang cukup panjang, insisi yang luas dan sering membutuhkan cairan guna 

membersihkan luka dapat mempengaruhi suhu tubuh pasien.  

c. Lama operasi atau anestesi 

Durasi operasi pembedahan yang lama secara spontan menyebabkan tindakan 

anestesi yang semakin lama pula. Hal ini menyebabkan efek akumulasi obat dan 

agen anestesi dalam tubuh semakin banyak. Induksi anestesi dapat mengakibatkan 

vasodilatasi. Pada periode ini proses kehilangan panas tubuh terjadi secara terus 

menerus. Panas di produksi secara terus menerus sebagai hasil dari metabolisme. 

Proses produksi serta pengeluaran panas diatur oleh tubuh untuk mempertahankan 

suhu inti tubuh dalam rentang 36-37,5°C (Putzu 2007). Selain itu, pembedahan 

dengan durasi yang lama akan menambah waktu terpaparnya tubuh dengan suhu 

dingin. 

d. Usia  

Pada bayi dan balita belum terjadi kematangan mekanisme pengaturan suhu 

tubuh sehingga dapat terjadi peubahan suhu tubuh drastic terhadap 

lingkungan.regulasi tubuh baru mencapai kestabilan saat pubertas. Suhu normal 

tubuh akan terus menurun saat seseorang semakin tua. Seseorang yang telah 

mencapai usia lanjut telah mengalami kegagalan dalam memelihara tubuh, baik 

dengan maupun tanpa anestesi. Kemungkinan hal ini terjadi karena penurunan 

vasokontriksi termoregulasi yang terkait dengan usia (Kiekkas P, Poulopoulou M, 

Papahatzi A 2005). Lansia memiliki cadangan fisiologis lebih rendah dibandingkan 



14 
 

pasien yang lebih muda, sehingga memiliki masa pemulihan yang lebih lama pada 

periode pasca operasi (smeltzer & Bare 2013). 

4. Dampak Kejadian Penurunan Suhu Tubuh Pasca Operatif 

Menurut (Stoelting & Hillier. 2006) dampak langsung dari kejadian penurunan 

suhu pasca operatif, yaitu : 

a. Peningkatan resiko pendarahan sebagai akibat dari koagulopati ( darah sulit 

membeku) dan disfungsi platelet (trombosit). 

b. Peningkatan morbid cardiac event sebagai akibat dari peningkatan kerja 

jantung 

c. Meningkatkan resiko infeksi luka dan penyembuhan luka terhambat akibat dari 

berkurangnya metabolisme obat  

d. Pulih anestesi atau pulih sadar terhambat  


	BAB II  TINJAUAN PUSTAKA
	A. Pasca Operatif
	B. Konsep General Anestesi
	1. Pengertian general anestesi
	2. Teknik general anestesi

	C. Suhu Tubuh Pada Pasien Pasca Operatif
	1. Pengertian suhu tubuh pasca operatif
	2. Penyebab masalah suhu tubuh pada pasca operatif
	3. Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Suhu Tubuh Pasca Operasi
	4. Dampak Kejadian Penurunan Suhu Tubuh Pasca Operatif



