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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Semua Organ dan Jaringan dalam tubuh manusia melakukan fungsi yang 

membantu kondisi internal tubuh dalam keadaan seimbang atau yang lebih 

dikenal dengan Homeostasis. Sistem fungsional tubuh dan mekanisme 

homeostasisnya menyebabkan sistem fungsional bekerja secara harmonis satu 

sama lain. Kulit, jaringan subkutis dan khususnya lemak jaringan subkutis 

merupakan isolator panas bagi tubuh. Sebagian besar panas tubuh dihasilkan 

pada bagian tubuh yang lebih dalam, isolasi dibawah kulit merupakan cara yang 

efektif untuk mempertahankan suhu internal normal (Guyton, 2007). 

Pengaturan suhu tubuh  hampir seluruhnya dilakukan oleh mekanisme 

umpan balik saraf, dan hampir semua mekanisme ini bekerja melalui pusat 

pengaturan suhu yang terletak pada hipotalamus. Mekanisme umpan balik ini 

akan bekerja membutuhkan detektor suhu untuk menentukan bila suhu tubuh 

terlalu panas atau dingin. Panas akan terus menerus dihasilkan dalam tubuh 

sebagai hasil sampingan metabolisme, dan panas tubuh juga secara terus 

menerus dibuang kelingkungan sekitar. Suhu tubuh dipengaruhi oleh usia, 

aktivitas fisik (olah raga), kadar hormon, irama sirkandian, stress dan lingkungan 

(Guyton, 2007).  

Bila kecepatan pembentukan panas tepat sama dengan seperti 

kehilangan, orang dikatakan berada dalam keadaan keseimbangan panas. Tetapi 
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bila keduanya diluar keseimbangan, panas tubuh dan suhu tubuh jelas akan 

meningkat atau menurun. Ada 3 cara kehilangan panas dari tubuh yaitu radiasi, 

konduksi dan evaporasi. Fenomena konveksi udara juga memegang peranan 

penting dalam kehilangan panas oleh konduksi dan evaporasi (Guyton, 2007). 

Hipotermia adalah suatu kondisi dimana mekanisme tubuh untuk 

pengaturan suhu kesulitan mengatasi tekanan suhu dingin. Hipotermia juga dapat 

didefinisikan sebagai suhu bagian dalam tubuh di bawah 36 °C. Tubuh manusia 

mampu mengatur suhu pada zona termonetral, yaitu antara 36,5-37,5 °C. Di luar 

suhu tersebut, respon tubuh untuk mengatur suhu akan aktif menyeimbangkan 

produksi panas dan kehilangan panas dalam tubuh (Kliegman, 2007).  

Hipotermia mempengaruhi beberapa sistem organ. Hipotermia pada 

awalnya menyebabkan kenaikan laju metabolisme, pada sistem kardiovaskuler 

terjadi takikardia, resistensi pembuluh darah perifer untuk menghasilkan 

menggigil maksimal. Hipotermia juga menyebabkan penurunan denyut jantung 

sehingga kontraktilitas ventrikel menurun dan menyebabkan penurunan tekanan 

darah. Resiko terjadi fibrilasi ventrikel meningkat pada suhu di bawah 28 °C. 

Sistem respirasi pada awalnya mengalami takipneu, apabila berlanjut bisa terjadi 

bradipneu dan retensi karbondioksida, kulit menjadi sianotik. Metabolisme otak 

menurun 6-7% per 1 °C penurunan suhu, yang mengakibatkan tingkat penurunan 

kesadaran, tidak responsive terhadap nyeri, pada hipotermia berat seseorang 

memperlihatkan tanda klinis seperti kematian (Potter & Perry, 2009) .  
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Laparatomi eksplorasi merupakan prosedur pembedahan yang sering 

digunakan sebagai pengobatan maupun sebagai penegakan diagnose penyakit 

dalam kedokteran. Prosedur operasi (termasuk bedah laparatomi eksplorasi) 

mempunyai resiko terganggunya integritas atau keutuhan tubuh, bahkan dapat 

menjadi ancaman kehidupan pasien. Komplikasi yang dapat terjadi adalah 

hipotermi, yang dapat menjadi hal lebih buruk dibandingkan rasa nyeri, serta 

mengganggu observasi keadaan pasien (Sjamsuhidajat & Jong, 2005). 

Suhu tubuh turun terjadi selama anestesi dan operasi karena lingkungan 

operasi yang dingin, rongga perut yang terbuka dan pengaruh obat-obatan 

anestesi yang berefek pada sistem termoregulasi (Muttaqin & Sari, 2009). 

Penelitian di Canada dari tahun 1998 sampai tahun 2006 sebanyak 2.489 pasien 

yang menjalani laparotomi, 1.252 (50%) pasien membutuhkan perawatan ICU 

dan sebanyak sebanyak 189 (15%) pasien mengalami hipotermi paska operasi 

(Inaba K, et.al,2009). Penelitian yang dilakukan oleh Gutierrez dan Baptista 

(2006) di Hospital deClínicas "Dr. Manuel Quintela" Montevideo, Uruguay, 

Hasil penelitian menunjukan dari 313 orang yang menjalani operasi, 67% pasien 

mengalami hipotermia, 20 % dengan suhu dibawah 350C, dan 24% tetap 

mengalami hipotermia di ruang pulih sadar. Penelitian di Rumah Sakit Hasan 

Sadikin Bandung mendapatkan hasil dari 60 pasien lansia yang menjalani 

operasi, 50 pasien (83,33%) mengalami hipotermi (Mulyati, 2013) 

Pengobatan pasien hipotermia harus mencakup ekspansi volume, 

dukungan cardiopulmonary, dan rewarming (pemanasan). Beberapa intervensi 

untuk rewarming adalah dengan pemanasan aktif maupun pasif. Pemanasan 
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pasif melibatkan isolasi efektif pasien, memungkinkan panas spontan 

metabolisme pasien untuk mengembalikan suhu tubuh. Untuk pemanasan aktif 

ada dua macam yaitu pemanasan internal aktif dan pemanasan eksternal aktif. 

Untuk pemanasan internal aktif adalah penggunaan elemen penghangat cairan 

intravena (Blood/infusion warmer) dan untuk pemanasan eksternal aktif 

penggunaan selimut kain, selimut elektrik yang diberi udara yang dihangatkan 

(Convective warmer). Pemberian Oksigen pada pasien hipotermia harus 

dimaksimalkan dengan menggunakan oksigen 100% selama rewarming. 

Convective warmer  digunakan untuk mengurangi hipotermia sebelum 

dan sesudah prosedur pembedahan. Convective warmer menarik suhu udara 

sekitar melalui filter udara partikulat. Udara disaring dipanaskan sampai 

mencapai suhu yang dipilih kemudian disalurkan melalui selang ke selimut. 

Hasil penelitian yang dilakukan Good et.al (2006) menunjukan pemakaian 

Convektif warmer (forced air warmer) lebih efektif dibandingkan dengan 

pemakaian selimut kain (warmer cotton blanket) dengan tingkat signifikansi 

p=0,001. Blood/Infusion warmer adalah perangkat yang ditujukan untuk 

menghangatkan darah sebelum terapi transfusi. Konsep utama alat ini adalah 

penggunaan perbedaan sinyal suhu yaitu antara suhu tubuh pasien dan kantong 

darah. Blood/infusion warmer adalah perangkat yang bekerja dengan 

memanaskan darah/cairan infus sampai sama dengan suhu tubuh dengan 

mendeteksi perbedaan suhu antara keduanya. Hasil penelitian Minarsih (2009) 

menunjukkan bahwa pada menit ke 60 pasca perlakuan, 100 % responden 

kelompok perlakuan suhu tubuhnya normal, sedangkan pada kelompok kontrol 

hanya 7,7% responden yang suhu tubuhnya menjadi normal. Responden 
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mendapatkan intervensi pemanasan internal aktif (elemen penghangat cairan 

intravena) dan pemanasan eksternal aktif (pemakaian selimut kain), sedangkan 

pada kelompok kontrol, responden hanya mendapat intervensi pemanasan 

eksternal aktif ( pemakaian selimut kain). 

Jumlah pasien yang menjalani bedah laparatomi di Instalasi Bedah 

Sentral (IBS) RSUD Banyumas jumlah pasien pada tahun 2010 sebanyak 170 

orang, pada tahun 2011 sebanyak 233 orang, pada tahun 2012 sebanyak 265 

orang. Selama dua bulan terakhir jumlah pasien yang menjalani pembedahan 

sebanyak 673 pasien dan yang menjalani bedah laparatomi dan masuk ke Ruang 

Perawatan Intensif sebanyak 39 pasien atau sekitar 5,8 %. Jumlah pasien yang 

mengalami hipotermia paska operasi di RSUD banyumas selama ini belum ada 

data yang pasti, dari hasil pengamatan peneliti selama 3 hari di Recoveri Room 

Ruang Bedah Sentral RSUD Banyumas didapatkan dari 10 pasien yang 

menjalani operasi  laparotomi 6 pasien (60%) mengalami hipotermi.  

Selama ini ada beberapa cara yang dilakukan di RSUD Banyumas untuk 

pencegahan hipotermi paska pembedahan yaitu dengan selimut kain diruangan 

biasa, convective warmer (selimut elektrik) di ruang ICU dan Blood/infusion 

warmer (penghangat darah/cairan intravena) untuk menghangatkan darah 

sebelum tranfusi. Berdasarkan data tersebut maka peneliti tertarik untuk 

membandingkan efektifitas pemakaian Convective warmer dengan 

Blood/infusion warmer dalam mengatasi hipotermi pada pasien Paska Bedah 

Laparotomi di RSUD Banyumas. 
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B. Perumusan Masalah 

Memperhatikan fenomena meningkatnya jumlah pasien yang menjalani 

operasi di RSUD Banyumas, tingginya angka kejadian hipotermia paska operasi 

di atas serta adanya beberapa cara penanganan hipotermia paska operasi, dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : ” Apakah perlakuan 

penggunaan Convective warmer mempunyai pengaruh lebih baik dibandingkan 

dengan Blood/infusion warmer  dalam mengatasi hipotermi pada pasien paska 

bedah Laparotomi di  RSUD Banyumas ? 

 

C. Tujuan  

Tujuan Umum 

Membandingkan keefektifan penggunaan Convective warmer dengan 

Blood/infusion warmer dalam mengatasi Hipotermi pada pasien Paska Bedah 

Laparotomi di Ruang Perawatan Intensif  RSUD Banyumas. 

Tujuan Khusus  

1. Untuk mengetahui karakteristik responden, meliputi umur, jenis kelamin, 

jenis operasi, waktu anestesi 

2. Untuk mengetahui gambaran keadaaan suhu tubuh sebelum dan setelah 

dilakukan rewarming dengan menggunakan Convective warmer dan 

Blood/infusion warmer, 

3. Untuk membandingkan perbedaan suhu setelah dilakukan rewarming 

menggunakan Convective warmer dengan menggunakan Blood/infusion 

warmer. 
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D. Manfaat 

1. Bagi RSU Banyumas, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan 

pemahaman praktisi keperawatan akan pentingnya penggunaan Convective 

Warmer dengan Blood/infusion warmer sehingga dapat dianjurkan sebagai 

salah satu prosedur dalam klinik. 

2. Bagi Institusi pendidikan, penelitian ini bermanfaat sebagai acuan untuk 

penelitian-penelitian yang berikutnya yang berkaitan dengan penanganan 

hipotermi. 

3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sarana 

komunikasi untuk mengeksplorasi dan membuktikan keefektifan penggunaan 

Convective warmer dibandingkan dengan Blood/infusion warmer dalam 

mengatasi hipotermi pada pasien Paska Bedah Laparatomi dan menjadi 

acuan untuk penelitian berikutnya. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Sejauh pengetahuan peneliti belum pernah dilakukan penelitian tentang 

efektifitas penggunaan convective warmer dibandingkan dengan Blood/infusion 

warmer dalam mengatasi hipotermi pada pasien paska bedah laparatomi di 

RSUD Banyumas. Tetapi ada beberapa penelitian yang hampir sama yaitu : 

1. Penelitian  Mulyati (2013) diRumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dengan 

judul “Gambaran Angka Kejadian Hipotermia dan lama Perawatan di ruang 

pemulihan pada pasien lansia paska Operasi diRumah Sakit Hasan Sadikin 

Bandung”.  

Efektifitas Convective Warmer..., Wahyu Tri Widiyanto, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2013



8 
 

Persamaan : Penelitian ini meneliti tentang hipotermia paska operasi 

Perbedaan : Penelitian ini hanya bersifat deskriptif yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi kejadian hipotermia paska operasi pada lansia dan lama 

perawatan di recoveri room. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti selain mengetahui adanya hipotermia juga ada intervensi untuk 

hipotermia paska operasi tersebut. 

2. Penelitian Minarsih (2009) di Di RS Wava Husada Kepanjen Kabupaten 

Malang dengan judul “Efektifitas pemberian elemen penghangat cairan 

intravena dalam menurunkan gejala hipotermia paska bedah (Studi Pada 

Pasien Pasca Bedah Sectio Caesar Di RS Wava Husada Kepanjen Kabupaten 

Malang)”.  

Persamaan : Penelitian ini sama-sama memberikan intervensi pada pasien 

hipotermia paska operasi, menggunakan metode quasi eksperimen. 

Perbedaan : Respondennya adalah pasien paska operasi Caesar tanpa 

memandang jenis anestesi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti sampelnya adalah pasien paska operasi laparotomy dengan 

menggunakan general anestesi. Intervensi yang digunakan pada penelitian ini 

hanya satu yaitu penggunaan elemen penghangat intravena dengan 

menggunakan control, sedang penelitian yang akan dilakukan peneliti 

menggunakan dua jenis intervensi yaitu penggunaan convektif warmer dan 

penggunaan blood/infusion warmer tanpa ada kelompok control. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Gutierrez dan Baptista (2006) di Hospital 

deClínicas "Dr. Manuel Quintela" Montevideo, Uruguay dengan judul 

“Hipotermia postoperatoria inadvertida en la Sala de Recuperación Post 

Anestésicadel Hospitalde Clínicas "Dr. Manuel Quintela"”.  

Persamaan : Penelitian ini sama-sama meneliti tentang kejadian hipotermia 

paska operasi.  

Perbedaan : Penelitian ini menggunakan bersifat deskriptif. Penelitian ini 

juga tidak menggunakan tehnik pemanasan aktif (rewarming) selama operasi 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti ada intervensi pada pasien 

yang mengalami hipotermia tersebut. 
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