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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.2   Lidocain 1,5mg/kg/jam 

        Lidocain [2 - (diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl) acetamide] merupakan 

aminometilamid dan prototipe anestesi lokal golongan amino-amid. Lidocain 

bersifat basa lemah (pKa konstanta ionisasi 7,9) dan sulit larut dalam air.
2 

 

Gambar 1. Rumus Bangun Lidocain
3
 

 Setelah melewati membran neuron, pH intraseluler mengubah lidocain ke 

dalam bentuk terionisasi. Lidocain bekerja pada reseptor target kanal natrium 

bervoltase (Nav) sehingga menghambat terjadinya potensial aksi saraf. Pada 

mamalia,  kanal natrium bervoltase memiliki sembilan jenis  subunit (Nav 1,1-

1,9), dan beberapa diantaranya berhubungan dengan nyeri neuropatik (Nav 1.3, 

1.7, 1.8, dan 1.9) dan sisanya dengan nyeri inflamasi (Nav 1,7, 1,8, dan 1,9). Cara 

kerja utama lidocain yaitu memblokade reseptor target sehingga mengakibatkan 

hambatan gerakan ion melalui membran. Kerja lidocain ini, secara bertahap akan 

menaikan ambang rangsang membran, menurunkan kecepatan potensial aksi, 

memperlambat konduksi impuls dan menurunkan faktor keamanan untuk 
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konduksi saraf. Hal-hal inilah yang mengakibatkan menurunnya penjalaran 

potensial aksi sehingga terjadinya kegagalan konduksi saraf. 
3,4 

        Lidocain bersifat analgesik dan anti-inflamasi ketika bekerja pada saluran 

kalium dan kalsium, yaitu dengan mengganggu konduksi impuls rangsang pada 

serabut Aδ dan C, nyeri viseral, sensitisasi sentral, dan respon imun. Lidocain 

memblok pembukaan saluran ion pada kanal kalium. Lidocain mengurangi 

kerusakan sel yang disebabkan oleh sitokin melalui kanal kalium yang difasilitasi 

adenosin trifosfat mitokondria (ATP). Penghambatan saluran kalsium dalam 

ujung saraf pra sinaptik mempengaruhi penyebaran impuls nyeri secara signifikan. 

2,4 
Selain itu  lidocain juga bekerja pada reseptor protein G-berpasangan (GPCR) 

dan reseptor NMDA. Lidocain bekerja melalui GPCR pada beberapa tahap proses 

inflamasi, seperti sensitisasi neutrofil dan degranulasi lisosom, produksi radikal 

bebas, dan sekresi sitokin oleh makrofag dan sel glia. Lidocain juga menyebabkan 

blokade langsung reseptor NMDA dengan menghambat protein kinase C, 

mengerahkan pengaruh signifikan dalam menyebabkan hyperalgia pasca operasi 

dan toleransi terhadap opioid.
2,6

 

        Sediaan lidocain dapat berupa larutan 0,5-5% dengan atau tanpa epinefrin, 

tetes mata dan krim dengan beberapa cara pemberian misalnya topikal, epidural, 

subarachnoid, intrapleural, intramuskular, intra-artikular dan intravena. Larutan 

lidocain 0,5% digunakan untuk anestesi infiltrasi, sedangkan larutan 1,0-2% untuk 

anestesi blok dan topikal. Lidocain ini efektif bila digunakan tanpa 

vasokonstriktor tetapi kecepatan absorpsi dan toksisitasnya bertambah dan masa 

kerjanya lebih pendek.
4
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        Lidocain dimetabolisme oleh enzim mikrosomal (sitokrom P450), 

mengalami dealkalisasi membentuk monoethylglycine xylidide dan glisin xylidide 

kemudian dimetabolisme lebih lanjut menjadi monoethilglycine dan xylidide. 

Penyerapan sistemik dari lidokain tergantung pada tingkat vaskularisasi di tempat 

suntikan, dimana paling cepat terjadi pada penyuntikan di intravena. Selain itu 

lidokain juga cepat diserap di saluran cerna, saluran pernafasan dan sawar darah 

otak.
2,4 

        Efek samping pemberian lidocain berkaitan dengan efeknya terhadap sistem 

kardiovaskuler dan sistem saraf pusat. Derajat keparahan efek samping tergantung 

pada dosis, tingkat, dan lokasi pemberian serta status fisik pasien yakni usia, 

kondisi klinis dan kehamilan. Pada pemberian kadar serum yang lebih tinggi dari 

5 ug.mL-1,dilaporkan dapat menyebabkan terjadinya paresthesia perioral, 

pengecapan logam, pusing, bicara cadel, diplopia, tinnitus, kebingungan, agitasi, 

kram otot dan bangkitan kejang.  Lidocain dengan dosis berlebihan dapat 

menyebabkan kematian akibat fibrilasi ventrikel atau henti jantung.
2,4 

 
Dosis aman penggunaan lidocain berbeda sesuai dengan cara pemberian. 

Dosis aman lidocain yaitu 0,7-1,4 mg/kg untuk pemberian intravena, 0,84–

3,42mg/kg/jam untuk pemberian intravena kontinyu dan 20-50mcg/kg/min untuk 

pemberian intravena kontinyu jangka panjang. Dosis terbaik lidokain untuk 

pengelolaan nyeri pasca operasi belum ditentukan, mungkin karena pola 

sensitisasi sentral dan perifer berbeda sesuai jenis dan lokasi operasi.
2,6 
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2.2 Lidocain Intravena 

        Lidocain intravena telah digunakan secara luas untuk anestesi infiltrasi, 

blokade saraf, anestesi spinal ataupun anestesi epidural. Sekitar 40% dari lidocain 

intravena diekstraksi setelah melewati paru-paru, dimana pH pada organ tersebut 

lebih rendah dibandingkan dengan plasma. Hal ini mengurangi kemungkinan 

intoksikasi dalam  kasus pemberian intravena. Sekitar 90% dari lidocain intravena 

mengalami metabolisme di hati dengan onset 45-90 detik dan memiliki waktu 

paruh 90-120 menit.
6 

        Lidocain intravena konsentrasi rendah menghambat aktivitas abnormal 

dalam serabut aferen primer khususnya serabut C, menyebabkan blokade simpatis 

dan vasodilatasi serta memutus siklus yang berperan dalam patofisiologi nyeri. 

Blokade saluran sodium menyebabkan penghambatan aktivitas neuronal spontan 

dan bangkitan. Hal ini mengurangi hiperaktivitas saraf sehingga mengurangi 

nyeri. Dalam konsentrasi terapi, lidocain mengurangi hipereksitabilitas tanpa 

mempengaruhi konduksi saraf. 
3,7 

        Lidocain intravena menyebabkan reduksi sensitivitas medulla spinalis. 

Lidocain mengurangi aktivitas neuron medulla spinalis dan menurunkan 

depolarisasi post sinaptik yang dimediasi oleh NMDA dan reseptor neurokinin. 

Lidocain dapat mengurangi aktivitas glutamat dalam kornu dorsal medulla 

spinalis dan efeknya lebih besar pada subkelompok neuron medulla spinalis. 

Kerentanan yang lebih tinggi dari neuron yang hipereksitabel terhadap lidokain 

dapat dijelaskan oleh perubahan ekspresi kanal natrium dalam saraf yang rusak, 
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menunjukkan adanya blokade yang disebabkan oleh lidocain yang berlebihan. 

Tindakan ini berkaitan dengan supresi discharge ektopik yang disebabkan oleh 

perubahan dalam kanal natrium.
8,6 

        Lidocain intravena menyebabkan pengurangan nyeri yang signifikan dengan 

pengurangan kejadian  allodynia dan hyperalgesia. Penurunan nyeri spontan, 

disesthesia, hyperalgia mekanik, dan allodynia mekanik dapat terjadi. Blokade 

selektif pada kanal natrium inaktif menjamin bahwa kanal natrium yang 

hipereksitabel turut terblokir, misalnya pada aktivitas ektopik setelah kerusakan 

saraf yang permanen terdepolarisasi.
2,6 

Lidocain intravena dosis rendah (konsentrasi plasma di bawah 5 ug.mL-1) 

mengurangi rasa sakit tanpa mengganggu konduksi saraf normal dengan insidensi 

efek samping yang lebih rendah.
2,6

  

Lidocain intravena memiliki efek analgesik, anti-hiperalgik, dan anti-

inflamasi, dan lidokain dapat mengurangi kebutuhan analgesik intra-dan pasca 

operasi dan mengurangi lama rawat inap. Efeknya lebih menonjol ketika infus 

diberikan selama periode intraoperatif dan dapat diteruskan selama berhari-hari 

atau berminggu-minggu, yaitu, di antara pemberian  infus dan sesuai waktu paruh 

plasma, menunjukkan bahwa lidokain juga mempengaruhi target lain, dan tidak 

hanya sodium saluran bervoltase, dan hal ini menunjukkan pencegahan 

hipersensitivitas dari sistem saraf pusat atau perifer atau keduanya.
6 

        Lidocain intravena memiliki tiga fase pengurangan nyeri yang berbeda, yang 

pertama berkembang selama infus dan akan menurun 30 sampai 60 menit setelah 
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pemberian, yang kedua adalah fase transisi dan terlihat sekitar 6 jam setelah obat 

masuk dan fase ketiga terlihat 24 hingga 48 jam setelah infus dan berlanjut selama 

21 hari.
7,8,9 

Pemberian lidocain intravena (bolus 1.5 mg/kg lidocaine saat induksi 

anestesi dilanjutkan dengan infus 2mg/kg/jam durante operasi dan 1.33mg/kg/jam 

sampai 24 jam post operasi) pada pasien laparoscopic colectomy dapat 

mengurangi konsumsi opioid dan nyeri secara signifikan, mengoptimalkan fungsi 

usus lebih cepat dan mengurangi lama rawat inap.
5
 

2.3   Nyeri 

        Klasifikasi nyeri berdasarkan lama berlangsungnya dibagi menjadi nyeri akut 

dan nyeri kronik. Nyeri akut terjadi kurang dari tiga bulan dapat disebabkan 

trauma jaringan atau luka akibat tindakan fisik seperti nyeri pasca operasi. Jika 

nyeri berlangsung lebih dari tiga bulan nyeri termasuk nyeri kronik,  disebabkan 

karena adanya gangguan pada sistem saraf.  Nyeri juga dibagi berdasarkan 

etiologinya menjadi nyeri nosiseptif dan nyeri neuropatik. Nyeri nosiseptif berasal 

dari aktivitas nosiseptor sebagai respon terhadap stimuli yang berbahaya pasca 

trauma dan inflamasi. Nyeri neuropatik terjadi karena lesi atau penyakit primer 

pada sistem saraf perifer atau pusat yang menggambarkan kerusakan sistem 

saraf.
2,3,10

 

2.3.1 Mekanisme nyeri 

   Nosisepsi adalah istilah yang menunjukkan proses penerimaan informasi 

nyeri yang dibawa reseptor perifer di kulit dan viscera ke korteks cerebri melalui 
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penyiaran neuron-neuron. Neuron-neuron ganglion sensorik pada akar dorsal 

ganglia memilki ujung tunggal yang bercabang ke akson sentral dan perifer. 

Akson perifer mengumpulkan input sensorik dari reseptor jaringan, selanjutnya 

akson sentral menyampaikan input sensorik ke medulla spinalis dan otak. 

Nosiseptor adalah afferen primer di neuron-neuron ganglion sensorik yang 

berespon terhadap stimulus yang berbahaya. Nosiseptor atau reseptor nyeri 

merupakan ujung-ujung saraf bermyelin atau tidak bermyelin yang tersebar luas di 

seluruh tubuh seperti kulit, otot, persendian, jaringan ikat dan pembuluh darah 

yang memberi respon terhadap stimulus noksius.
5,8

 Tiga jenis nosiseptor spesifik 

yaitu Aβ, Aδ, C. Tipe nosiseptor spesifik bereaksi berbeda pada stimulus yang 

berbeda. Nosiseptor Aδ dan nosiseptor C tertentu bereaksi hanya pada stimulus 

panas atau dingin, sedangkan beberapa lainnya juga bereaksi pada stimulus kimia, 

mekanik dan suhu. Allodynia mekanikal (nyeri atau sensasi terbakar karena 

sentuhan ringan) dihasilkan mekanoreseptor Aβ.
11 

        Serabut aferen juga memiliki diversitas reseptor-reseptor ionotropik dan 

metabotropik. Beberapa reseptor ini terdapat di terminal sentral pada serabut 

aferen primer dan aktivasi reseptor ini meregulasi pelepasan neurotransmiter. 

Reseptor yang dimaksud adalah α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole 

propionic acid (AMPA) dan N-methyl-D-aspartic acid (NMDA) sebagai 

ionotropik, glutamat (metabotropik), GABA, reseptor opioid, nikotinik dan 

muskarinik serta resptor α-adrenergik.
11

 

 Mekanisme nosiseptif melibatkan proses transduksi, transmisi, modulasi dan 

persepsi. Proses transduksi terjadi saat stimulus di tubuh kita diinformasikan oleh 
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nosiseptor sebagai impuls listrik yang mampu menimbulkan potensial listrik. 

Stimulus tersebut berupa termal, listrik, mekanis atau zat kimiawi seperti 

histamine, bradikinin, prostaglandin dan macam-macam asam yang dilepas 

apabila terdapat kerusakan pada jaringan akibat kekurangan oksigenasi. Saat 

stimulus noksius berjalan terus, eksitabilitas nosiseptor akan meningkat sehingga 

ambang batas aktivasi menurun dan sensitivitas reseptor-reseptor nosiseptif 

terhadap stimulus meningkat. Hal ini menyebabkan dikeluarkannya zat-zat 

mediator nyeri yang akan menimbulkan nyeri yang disebut sebagai sensitisasi 

perifer atau hiperalgesia primer.
11 

 Setelah proses transduksi, impuls listrik ditransmisikan dari saraf perifer ke 

medulla spinalis oleh serabut Aδ bermyelin dan serabut C tidak bermyelin sebagai 

neuron pertama.  Serabut-serabut afferent masuk ke spinal melalui akar dorsal 

(dorsal root) serta sinaps pada kornu dorsalis medulla spinalis. Kornu dorsalis 

medulla spinalis merupakan zona mayor yang menerima akson afferen primer 

(nosiseptor) dan input dari akson yang turun dari berbagai area di serebral. Kornu 

dorsalis medulla spinalis terdiri dari beberapa lapisan laminae yang saling 

bertautan. Diantara lapisan dua dan tiga terbentuk substantia gelatinosa yang 

merupakan saluran utama impuls. Impuls nyeri kemudian menyeberangi medulla 

spinalis pada interneuron dan bersambung ke jalur spinal asendens yang paling 

utama yaitu traktus spinotalamikus dan traktus spinoretikularis sebagai neuron 

kedua. Jalur spinothalamikus dari terminal aferen primer lamina I dan III melalui 

lamina V pada kornu dorsalis menuju ke thalamus kemudian ke korteks 

somatosensorik. Jalur inilah yang menyediakan informasi aspek sensori-
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dikriminatif nyeri (misalnya lokasi dan tipe rangsangan nyeri). Selanjutnya di 

daerah thalamus disalurkan oleh neuron ketiga sensorik pada area somatik primer 

di korteks cerebri.
10,11

 

 Modulasi nyeri merupakan proses modifikasi terhadap rangsang nyeri. The 

gate theory yang disampaikan oleh Melzack and Wall pada tahun 1965 

membuktikan bahwa transmisi nyeri dimodulasi di berbagai tingkat neuroaxis 

oleh suatu mekanisme di medulla spinalis. Teori ini menyatakan terdapat 

semacam “pintu gerbang” pada ujung syaraf ruas medulla spinalis yang dapat 

meningkatkan atau menurunkan aliran impuls saraf dari saraf perifer menuju 

sistem saraf pusat. Menurut teori ini impuls afferen (jalur asenden) dan jalur 

desenden berperan penting pada proses modulasi nyeri.
10

 Pada proses ini, jalur 

desenden berkontribusi pada medulla spinalis dan kerja sinaptik pada serabut 

afferen primer, aksi pasca sinaps pada proyeksi neuron atau melalui efeknya pada 

interneuron intrinsik melalui kornu dorsalis.
9  

         Inhibisi nyeri dapat dicapai melalui jalur desenden dan   penghambatan input 

nyeri oleh sistem analgesi endogen. Penurunan derajat nyeri dihasilkan oleh 

sistem analgesi endogen  seperti neurotransmitter opiod alami yaitu endorphin, 

dinorfin dan enkefalin, sistem inhibisi sentral yaitu serotonin dan noradrenalin.
10 

Jalur desenden berasal dari korteks somatosensorik dan hipothalamus. Neuron-

neuron thalamik menurun ke midbrain dan bersinaps pada jalur asenden pada 

medulla spinalis dan menghambat sinyal-sinyal saraf yang menuju ke atas yang 

selanjutnya menghasilkan penurunan nyeri (analgesia).
11 
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        Persepsi merupakan hasil akhir proses interaksi yang komplek dari proses 

transduksi, transmisi dan modulasi sepanjang aktivasi sensorik yang sampai pada 

area primer sensorik korteks cerebri dan masukan lain bagian otak seperti 

pengalaman nyeri, akan menghasilkan perasaan subyektif. Secara keseluruhan, 

kualitas pengalaman nyeri yang berbeda-beda merupakan aktivitas dari proyeksi 

jalur asenden paralel multipel dari medula spinalis ke midbrain, forebrain dan 

korteks serebri.
6,11 

.  

Gambar 2. Mekanisme Nyeri
12

 

 Konduksi impuls dari suatu potensial aksi neuron tergantung dari gerbang 

muatan pada kanal Na
+
 (voltage-gated sodium channels). Peningkatan sesaat 

permeabilitas membran terhadap ion Na
+
, mudah terinaktivasi oleh blok 

tetradotoksin yang berada pada semua saraf sensorik. Struktur ini merupakan 
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lokasi utama kerja anestesi lokal, namun karena kanal ini berada pada seluruh 

serabut saraf maka konduksi pada neuron simpatik dan motorik juga ikut terblokir 

. Subtipe dari ion Na
+
 yang teraktivasi secara lambat dan resisten karena inaktivasi 

oleh tetradotokin secara selektif terdapat pada serabut nosiseptif.
6,11

 

        Luka insisi akibat pembedahan menyebabkan perubahan hemodinamik, 

metabolik dan imunologik yang diperantarai oleh sitokin yaitu suatu polipeptida 

atau glikoprotein yang dihasilkan oleh banyak jenis sel pada lokasi insisi dan 

sistem imun bertanggung jawab terhadap respon inflamasi pada daerah infeksi 

atau insisi dan merangsang penyembuhan luka. Di samping itu, sel glia yang 

teraktivasi pada luka insisi akan menstimulasi produksi sitokin disusunan saraf 

pusat yang kemudian akan menginduksi sensitisasi perifer dan sentral melalui 

nitrit oksida, radikal bebas dan asam amino eksitatori dan mungkin nyeri kronik 

dan neuropatik.
6,11

 

        Produksi sitokin yang persisten dan berlebihan dapat merusak organ target, 

kegagalan organ multipel dan kematian yang dapat terlihat setelah trauma atau 

infeksi berat. Interleukin 6 (IL-6) adalah sitokin yang muncul pada fase awal 

dimana kadarnya meningkat sesuai dengan derajat kerusakan jaringan saat 

pembedahan dibanding dengan durasi pembedahan. Sitokin ini digunakan sebagai 

prediktor tingkat keparahan trauma. IL-6 menginduksi sintesa hepatik protein fase 

akut C-reactive protein (CRP). Kadar CRP mencerminkan efek dari trauma dan 

berhubungan dengan perluasan dari jaringan yang rusak, tetapi hanya dapat 

dideteksi setelah 6 jam. Setelah pembedahan IL-6 terdeteksi setelah 60 menit 



18 
 

dengan  kadar puncak dalam darah tercapai dalam waktu 4 sampai 6 jam dan 

bertahan sampai 10 hari.
6,11 

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nyeri 

        Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas, kuantitas dan intensitas nyeri 

khususnya nyeri pasca operasi yaitu:
13-15

 

1) Usia 

         Perbedaan perkembangan pada tiap kelompok umur mempengaruhi persepsi 

dan reaksi terhadap nyeri.
13 

Ambang batas nyeri pada lansia lebih tinggi daripada 

orang dewasa karena dipengaruhi perubahan fisiologis dan psikologis yang 

menyertai proses penuaan. Pada anak-anak cenderung sulit untuk memahami dan 

mengungkapkan nyeri secara verbal.  

2) Jenis kelamin 

         Ambang batas nyeri pada wanita lebih rendah dibandingkan laki-laki. Faktor 

hormonal mempengaruhi perbedaan tersebut.
13 

3) Faktor Psikologis 

        Kecemasan pasien sebelum menjalani operasi akan meningkatkan 

rangsangan terhadap nosiseptor seperti rasa cemas karena takut mati, takut 

kehilangan kesadaran, takut akan tindakan pembedahan selama operasi dan 

kekhawatiran terhadap nyeri hebat yang akan dialami setelah operasi.
14,15 

        Kecemasan pasien ini  membentuk pra kondisi nyeri pasca bedah atau 

disebut sebagai “hospital stress”, dimana pasien dengan hospital stress tinggi 
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memilki ambang batas nyeri lebih rendah sehingga cenderung mengalami nyeri 

pasca operasi yang lebih hebat. Hospital stress dapat terbentuk oleh karena 

beberapa hal diantaranya lingkungan sekitar yang tidak bersahabat dan informed 

consent yang tidak secara jelas disampaikan.
15  

4) Pengalaman nyeri sebelumnya 

 Pengalaman nyeri sebelumnya membuat pasien mengetahui seberapa berat 

nyeri itu dapat terjadi. Pengalaman nyeri mempengaruhi kecemasan pasien 

sebelum dilakukan tindakan operasi. Pasien yang sebelumnya pernah mengalami 

nyeri memiliki toleransi nyeri lebih tinggi. Pengalaman nyeri ini juga berkolerasi 

dengan perkembangan nyeri akut yang berkepanjangan dan menetap menjadi 

nyeri kronik apabila nyeri tidak dikelola dengan baik.
13

 

5) Faktor sosiokultural, ras, suku dan warna kulit 

 Faktor sosiokultural berpengaruh terhadap bentuk respon seseorang 

terhadap nyeri.
13,14

 Respon nyeri dapat diekspresikan berdasarkan latar belakang 

budaya dan pendidikan. Nyeri dapat diekspresikan dengan tenang yaitu memilih 

diam dan menahan rasa nyeri atau emosional seperti meringis, menangis dan 

menjerit-jerit. Ambang batas nyeri orang dengan warna kulit hitam lebih tinggi 

dibandingkan orang dengan kulit putih. 

2.4 Laparotomi 

 Laparotomi adalah salah satu jenis tindakan pembedahan berupa insisi 

dinding abdomen. Laparotomi eksplorasi adalah tindakan laparotomi dengan 

tujuan memperoleh informasi yang tidak tersedia melalui metode diagnosis klinis. 
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Setelah patologi yang mendasari ditentukan, laparotomi eksplorasi dapat 

diteruskan sebagai prosedur terapi atau mungkin untuk mengkonfirmasi diagnosis. 

Beberapa teknik laparotomi yaitu midline incision, paramedium incision, 

transverse upper abdomen incision dan transverse lower abdomen incision.
16 

 Indikasi dilakukannya eksplorasi laparotomi diantaranya adalah trauma 

andomen dengan hemoperitoneum dengan hemodinamik yang tidak stabil, 

perdarahan gastrointestinal, Hodgkin disease, nyeri abdomen kronik, nyeri 

abdomen akut dan didapatkannya kondisi klinis intra abdomen yang 

membutuhkan pembedahan darurat  yaitu peritonitis, ileus obstruktif dan 

perforasi.
16

 

 Kontraindikasi dilakukannya laparotomi eksplorasi adanya kondisi yang 

menyebabkan tidak memungkinkannya tindakan anestesi umum. Hal tersebut 

diantaranya peritonitis dengan sepsis berat, keganasan yang semakin memburuk 

dan penyakit komorbiditas lainnya yang membuat kondisi pasien menjadi tidak 

layak untuk diberikan anestesi umum.
16 

 Laparotomi eksplorasi merupakan alat diagnostik yang baik, namun 

antisipasi diagnostik lainnya tetap diperlukan. Laparotomi eksplorasi harus 

dilakukan sesuai protokol standar dan pedoman untuk laparotomi. Komplikasi non 

terapetik laparotomi dikaitkan dengan morbiditas jangka panjang yang signifikan 

termasuk yaitu obstruksi usus dan hernia insisional.
16

 

 Komplikasi potensial pasca lapartotomi segera yaitu infeksi karena luka 

sayatan yang tidak benar-benar kering selama proses penyembuhan, gangguan 
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keseimbangan cairan dan elektrolit, ileus paralitic, terdapat absess abdomen, 

atelektasis paru dan fistula enterocutan.
17 

 

2.5 Visual Analog Scale 

 

Gambar 3. VAS
18

 

      VAS adalah alat ukur intensitas nyeri berupa suatu garis lurus horizontal yang 

dapat mewakili intensitas nyeri yang terus menerus.
19 

VAS lebih sensitif terhadap 

intensitas nyeri dibandingkan skala pengukuran lainnya karena pasien lebih bebas 

untuk mengidentifikasi nyeri yang dirasakan, bukan dipaksa untuk memilih satu 

kata atau satu angka.
20

 

VAS digambarkan sebagai garis horizontal sepanjang 10 cm atau 100 mm 

dengan pendeskripsi verbal pada setiap ujungnya, “tidak ada nyeri” di ujung kiri 

dan “nyeri sangat berat” di ujung kanan. Pasien diminta untuk memberi sebuah 

tanda pada garis untuk mengungkapkan tingkat intensitas nyeri yang dirasakan. 

Skor VAS diperoleh dengan mengukur millimeter dari batas kiri garis sampai 

pada tanda yang diberi oleh pasien. Skor inilah yang menunjukan tingkat 
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intensitas nyeri. Kategori nilai VAS yaitu 0 – <5 mm = tidak nyeri, 5 – 44 mm = 

nyeri ringan, 45 – 74 mm = nyeri sedang dan ≥75 mm = nyeri berat.
6
 

Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa VAS merupakan alat ukur 

intensitas nyeri yang valid, baik akut maupun kronik yang juga dapat 

mengevaluasi perubahan kondisi pasien. Pasien yang mengalami kesulitan dalam 

memberikan tanda pada skala VAS, maka pemeriksa mengkombinasikan 

penilaian dengan memperhatikan mimik wajah pasien sebagai gambaran nyeri 

yang dirasakan.
20 

 

 


