
 

ABSTRAK 

 

PENGARUH MENGUNYAH PERMEN KARET TERHADAP WAKTU PEMULIHAN 

PERISTALTIK USUS PASIEN POST OPERATIF ABDOMEN DI RSUD. ABDUL 

WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA 

 

Agus Imam Kusairi1), Supriadi2), Rivan Firdaus2) 

1)Mahasiswa Prodi Sarjana Terapan Keperawatan, Poltekkes Kaltim 
2)Dosen Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kaltim 

 

Latar belakang : Komplikasi yang paling sering muncul pada operasi abdomen adalah 

postoperative ileus yang dapat mengakibatkan rasa tidak nyaman yang berat pada pasien, 

peningkatan lama rawat inap, dan peningkatan biaya perawatan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan pengaruh mengunyah permen karet terhadap waktu pemulihan peristaltik usus 

pasien post operatif abdomen di RSUD. Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

Metode : Desain penelitian ini adalah eksperimen semu dengan rancangan pre and post test 

nonequivalent control group. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang 

menjalani operasi abdomen kategori I dengan jumlah 22 responden menggunakan teknik 

insidental sampling. Mengunyah permen karet sebagai variabel bebas dan pemulihan peristaltik 

usus sebagai variabel terikat. 

Hasil Penelitian : Waktu pemulihan peristaltik usus dan waktu munculnya flatus didapatkan 

lebih cepat pada kelompok perlakuan dibandingkan kelompok kontrol dengan p-value masing- 

masing 0,001 dan 0,036 dengan pengukuran peristaltik usus mulai efektif sejak 9 jam pasca 

operasi dengan p-value 0,003. 

Kesimpulan : Terdapat pengaruh bermakna mengunyah permen karet terhadap waktu 

pemulihan peristaltik usus pasien post operatif abdomen kategori I. 

Saran: Penelitian ini merekomendasikan intervensi mengunyah permen karet sebagai 

intervensi tambahan untuk mempercepat pemulihan peristaltik usus pada operasi abdomen 

kategori I. 

 
Kata kunci : Operasi Abdomen, Peristaltik Usus, Mengunyah Permen Karet, Pemulihan 



 

ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF CHEWING GUM ON BOWEL MOTILITY RECOVERY TIME IN 

PATIENT FOLLOWING ABDOMINAL SURGERY IN RSUD. ABDUL WAHAB 

SJAHRANIE SAMARINDA 

 

Agus Imam Kusairi1), Supriadi2), Rivan Firdaus2) 

1)Applied Nursing Student, Health Polytechnics East Borneo 
2)Nursing Studies, Health Polytechnics East Borneo 

 

Background: One very important complication of abdominal surgeries is postoperative ileus 

which results in severe patient discomfort, prolonged hospitalization, and enhanced treatment 

cost. This study aims to determine the effect of chewing gum on bowel motility recovery time 

in patient following category I abdominal surgery in RSUD. Abdul Wahab Sjahranie 

Samarinda. 

Method: The design of this study is quasi-experimental with a pre and post test nonequivalent 

control group. The population in the study were all patients undergo category I abdominal 

surgery. with a total of 22 respondents using Incidental Sampling. Chewing gum as independent 

variable and bowel motility recovery time as dependent variable. 

Research Results: Time of bowel motility recovery and appearance of flatus is shorter in cases 

than control group with each p-value 0,001 and 0,036 with bowel sound measurement seen 

effectively since 9 hour after surgery with p-value 0,003. 

Conclusion: Chewing gum has significant effect to bowel motility recovery time in patient 

following category I abdominal surgery. 

Suggestion: The study recommend to use chewing gum for additional intervention to hasten 

bowel motility recovery time after category I abdominal surgery 
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PENDAHULUAN 

Pembedahan adalah segala tindakan 

yang dilakukan di ruang bedah yang 

melibatkan insisi, eksisi, manipulasi atau 

penjahitan jaringan. yang biasanya 

membutuhkan anestesi lokal atau general 

untuk mengontrol nyeri (WHO, 2009). Pada 

kondisi dimana obat-obatan tidak dapat 

digunakan, tindakan operasi dapat menjadi 

pilihan untuk mencegah kecacatan dan 

komplikasi yang mungkin terjadi. 

(Wahyuni, 2017). 

Menurut Data World Health 

Oraganization yang dikutip oleh (Berry, 

Lipsitz, & Sc, 2009) tindakan pembedahan 

di dunia diperkirakan dilakukan sebanyak 

234 juta operasi tiap tahunnya. Di Amerika 

pada tahun 2010 angka operasi ini 

mencapai 51,4 juta tindakan dalam setahun 

(National Quality Forum, 2017). 

Menurut Data dari Kemenkes RI tahun 

2013 yang dikutip oleh (Ningrum, Mediani, 

& P, 2017) Pada tahun 2012 tindakan 

operasi di Indonesia mencapai 1,2 juta jiwa 

dan diperkirakan 32% diantaranya 

merupakan tindakan bedah abdomen 

(Katuuk & Masi, 2018). Sementara 

berdasarkan studi pendahuluan yang 

dilakukan di RSUD. Abdul Wahab 

Sjahranie Samarinda angka tindakan 

operasi abdomen pada tahun 2016 

mencapai 352 pasien dalam satu tahun 

(Rekam Medik, 2016). 

Operasi abdomen adalah tindakan yang 

melibatkan rongga abdomen yang dapat 

dilakukan dengan pembedahan terbuka. 70 

% dari tindakan operasi di rumah sakit 

terkait dengan operasi abdomen (Wahyuni, 

2017). Operasi abdomen meliputi tindakan 

gastrektomi, reseksi gastrik, 

gastroenterostomi, histrektomi abdominal, 

apendiktomi, kolesistektomi, kolektomi, 

splenektomi, reseksi kolon, kolostomi, 

ileostomi, laparotomi, sistektomi ovarium, 

vagotomi, salpingotomi, reseksi usus halus, 

dan perbaikan hernia (Wilkinson & Ahern, 

2011). Pembedahan abdomen juga dapat 

dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori 

I dimana dilakukan operasi dengan minimal 

bowel handling, dan kategori II dimana 

dilakukan operasi dengan maximal bowel 

handling. (Saxena & Mahendru, 2015) 

Pasien yang menjalani pembedahan 

akan menjalani tiga tahapan operasi yaitu 

tahap preoperatif, intraoperatif dan post 

operatif. Preoperatif dimana keputusan 

tindakan operasi akan dilakukan sampai 

pasien dikirim ke meja bedah. Tahap 

intraoperatif tahap intraoperatif dimulai 

sejak pasien di transfer ke meja bedah 

sampai pasien dipindahkan ke ruang 

pemulihan (recovery room). Tahap post 

operatif dimulai dari masuknya pasien ke 

ruang pemulihan sampai dilakukan evaluasi 

selanjutnya (Indah & Sejati, 2017). 

Pada pasien pasca operasi sering 

muncul beberapa masalah seperti nyeri dan 



 

kehilangan peristaltik normal selama 24 

sampai 48 jam yang diakibatkan manipulasi 

organ abdomen selama prosedur bedah 

(Wahyuni, 2017). Kehilangan peristaltik 

usus mengakibatkan pasien sering 

mengeluh karena menunggu lama untuk 

dapat makan atau minum setelah operasi 

sehingga memperlambat pemulihan 

kesegaran dan kebugaran pasien. (Indah & 

Sejati, 2017). Adapun komplikasi yang 

dapat muncul akibat perpanjangan masa 

pemulihan peristaltik usus ialah 

Postoperative ileus (POI) dengan angka 

kejadian 10-30% pasca operasi abdomen 

yang mengakibatkan peningkatan lama 

rawat inap, tingkat morbiditas dan biaya 

perawatan di rumah sakit (Venara, Neunlist, 

Slim, & Meurette, 2016). 

Menurut (Noble, Harris, Hosie, 

Thomas, & Lewis, 2009) sudah ada 

beberapa terapi yang dapat dilakukan untuk 

membantu pemulihan peristaltik usus. 

Penelitian-penelitian itu antara lain 

menggunakan terapi agen prokinetik, 

mobilisasi dini post operatif, early feeding, 

penggunaan nasogastric tube dan 

mengunyah permen karet. Dalam 

reviewnya terkait beberapa penelitian 

mengenai mengunyah permen karet, terapi 

ini mampu membantu pemulihan peristaltik 

usus post operatif. 

Dari uraian di atas maka dapat kita 

ketahui bahwa intervensi mengunyah 

permen karet memiliki pengaruh terhadap 

pemulihan peristaltik usus. Kelebihan dari 

terapi mengunyah permen karet ini adalah 

dapat dilakukan dengan sangat mudah tanpa 

harus mengeluarkan banyak biaya dan juga 

memiliki efek samping yang sangan minim. 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

meneliti bagaimana pengaruh terapi 

mengunyah permen karet terhadap waktu 

pemulihan peristaltik usus pasien post 

operatif abdomen kategori I di RSUD. 

Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian ini akan 

dilaksanakan di ruang rawat inap cempaka 

dan aster RSUD. Abdul Wahab Sjahranie 

Samarinda pada tanggal 2 April – 15 Juni 

2019. 

Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian quasi experiment dan rancangan 

penelitian yang digunakan adalah pre test 

and post test nonequivalent control group 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

pasien di ruang rawat inap cempaka dan 

aster RSUD A. W. Sjahranie. yang 

menjalani operasi abdomen dengan sampel 

sebanyak 22 orang menggunakan teknik 

insidental sampling. 

Metode Pengambilan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan memberikan intervensi mengunyah 



 

permen karet xylitol sebanyak 2 buah 

kepada kelompok perlakuan sebanyak 4 

kali sehari dengan interval 4 jam yang 

dimulai sejak 4 jam pasca operasi pada hari 

pertama, pada hari kedua intervensi 

dilakukan pada jam 8.00, 12.00, 16.00 dan 

20.00 agar tidak mengganggu waktu tidur 

responden. Sedangkan kelompok kontrol 

tidak diberikan intervensi apapun dari 

peneliti. 

Observasi peristaltik usus dilakukan 

setiap jam dimulai dari 4 jam pasca operasi 

sampai dengan 12 kali pengukuran beserta 

observasi munculnya flatus. 

Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan dianalisis 

secara univariat, dan bivariat menggunakan 

uji Independent T-test untuk mengetahui 

adanya pengaruh mengunyah permen karet 

terhadap waktu pemulihan peristaltik usus 

dan dilanjutkan dengan uji Friedman Test 

untuk mengetahui pengukuran peristaltik 

usus yang paling efektif pada kelompok 

perlakuan. 

HASIL PENELITIAN 

Analisa Univariat 

a. Jenis Kelamin, Umur, Tipe 

Pembedahan dan Lamanya 

Pembedahan 

Tabel 1.1 

Karakteristik Responden pada Kelompok 1 dan 

Kelompok 2 di RSUD Abdul Wahab Sjahranie 

Samarinda 
 

Karakteristik 
    Perlakuan  Kontrol  

N % N % 

Jenis Kelamin     

Laki-laki 5 45,5 5 45,5 

  Perempuan  6  54,5  6  54,5  

Usia (Tahun)     

18-35 5 45,5 5 45,5 

  36-60  6  54,5  6  54,5  

Jenis Operasi    

LCBDE 6 54,5 6 54,5 
Appendictomy 5 45,5 5 45,5 

  Total  11  100  11  100  

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, diketahui 

sebagian besar responden berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 6 orang (54,5%), 

berusia 36-60 tahun sebanyak 6 orang 

(54,5%) dan menjalani menjalani operasi 

LCBDE 6 orang (54,5%). 

Tabel 1.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Durasi 

Operasi pada Kelompok 1 dan Kelompok 2 di 

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 
 

Variabel N Mean ±SD 

Durasi Operasi 
(Menit) 

   

Kelompok Perlakuan 11 111,36 36,816 
Kelompok Kontrol 11 116,64 32,672 

  Total  22    

Berdasarkan tabel 1.2 batasan 

karakteristik durasi operasi diketahui pada 

kelompok perlakuan adalah 

111,36±36,816, sedangkan pada kelompok 

kontrol rata-rata durasi operasi adalah 

116,64±32,672. 



 

b. Waktu Pulih Peristaltik Usus 

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 

Waktu Pulih Peristaltik Usus dan Munculnya Flatus 
 

  Variabel  N  Mean  ±SD  

Waktu Pulih (Jam)   

Kelompok Perlakuan 11 8,636 2,98 

  Kelompok Kontrol  11  15,704  4,80  

Munculnya Flatus 

(Jam) 

 

Kelompok Perlakuan 11 14,736 8,2 

  Kelompok Kontrol  11  21,658  6,1  

Total 22   

Tabel 2 menunjukkan rata-rata serta 

standar deviasi waktu pulih peristaltik usus 

dan  munculnya  flatus,  pada  kelompok  1 

Jam pasca operasi) dengan nilai median 

tertinggi adalah 7(5-11) dengan standar 

deviasi ±1,662 pada pengukuran ke-12 (15 

Jam pasca operasi) dan nilai median 

terendah adalah 1(0-3) dengan standar 

deviasi ±1,044 pada pengukuran ke-1 (4 

jam pasca operasi) 

Analisa Bivariat 

a. Uji Persyaratan Analisis 

Tabel 4.1 

Uji Normalitas Waktu Pulih Peristaltik Usus dan 

Munculnya Flatus pada Kelompok 1 dan 2 di 

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 

rata-rata    waktu    pulih   peristaltik   usus    

8,636±2,98 jam dan munculnya flatus 

14,736±8,2 jam, sedangkan pada kelompok 

2, rata-rata waktu pulih peristaltik usus 

15,704±4,80   jam   dan   munculnya flatus 

21,658±6,1 jam. 

c. Frekuensi Peristaltik Usus kelompok 

Perlakuan 
Tabel 3 

Tabel Distribusi Frekuensi Berdasarkan Rerata 

Jumlah Peristaltik Usus pada Kelompok 

Perlakuan 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi waktu pulih peristaltik usus dan 

munculnya flatus pada kedua kelompok 

>0,05 dengan menggunakan uji normalitas 

Saphiro Wilk Test, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data terdistribusi 

normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pada tabel 3 menunjukkan rerata 

frekuensi peristaltik usus pada kelompok 

perlakuan dalam 12 kali pengukuran (4 – 15 

Tabel 4.2 

Uji Normalitas Pengukuran Peristaltik Usus pada 

Kelompok Perlakuan di RSUD Abdul Wahab 

Sjahranie Samarinda 

 Median 

(Min-Max) 
±SD 

Pengukuran 1 1(0-3) 1,044 
Pengukuran 2 2(0-4) 1,421 

Pengukuran 3 4(0-5) 2,049 

Pengukuran 4 5(0-8) 2,370 

Pengukuran 5 5(0-9) 2,508 

Pengukuran 6 5(0-9) 2,335 

Pengukuran 7 5(1-9) 2,04 

Pengukuran 8 5(1-10) 2,157 

Pengukuran 9 6(3-10) 1,758 

Pengukuran 10 6(4-10) 1,572 

Pengukuran 11 6(5-10) 1,401 

    Pengukuran 12  7(5-11)  1,662  

  N  12   

 

Saphiro Wilk Test 

Variabel Perlakuan Kontrol 

 P P 

Peristaltik 

Usus 
0,146 0,349 

Munculnya 

Flatus 
0,106 0,120 

 

 Saphiro 

Wilk Test 

 
Ket. 

 P  

Pengukuran 1 0,023 Tidak Normal 

Pengukuran 2 0,201 Normal 

Pengukuran 3 0,029 Tidak Normal 

Pengukuran 4 0,221 Normal 

Pengukuran 5 0,648 Normal 

Pengukuran 6 0,565 Normal 

Pengukuran 7 0,286 Normal 

Pengukuran 8 0,081 Normal 
  Pengukuran 9  0,144  Normal  

 



 

 

 Saphiro 

Wilk Test 
Ket. 

  P   

Pengukuran 10 0,198 Normal 

Pengukuran 11 0,073 Normal 
    Pengukuran 12  0,126  Normal  

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi frekuensi peristaltik usus dari 

12 pengukuran terdapat hasil nilai 

signifikansi <0,05 yaitu pada pengukuran 4 

jam post operasi dengan nilai 0,023 dan 

pengukuran pada 6 jam post operasi dengan 

nilai 0,029 menggunakan uji normalitas 

Saphiro Wilk Test sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi 

normal 

b. Uji Independent T-Test 

Tabel 5 

Uji Rerata Waktu Pulih Peristaltik Usus dan Waktu 

Munculnya Flatus pada Kelompok Perlakuan dan 

Kontrol 
 

 N Mean ±SD P 

Waktu Pulih 
Peristaltik Usus 

    

Kelompok 1 11 8,636 2,98 0,001 

Kelompok 2  11  15,704  4,8   

Waktu 

Munculnya Flatus 
Kelompok 1 11 14,736 8,2 0,036 
Kelompok 2  11  21,658  6,1   

c. Uji Independent T-Test 

Tabel 6 

Uji Friedman Test pada Pengukuran Peristaltik 

Usus pada Kelompok Perlakuan Mengunyah 

Permen Karet 
 

Hasil Pengukuran Peristaltik Usus 

Chi-Square 114,274 

Df 11 

Asymp. Sig. 0,001 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 

nilai signifikansi (asymp sig.) adalah 0,001. 

Karena nilai signifikansi <0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa paling tidak terdapat 

dua pengukuran frekuensi peristaltik usus 

yang berbeda. 

Dikarenakan hasil pengujian Friedman 

Test mendapatkan kesimpulan adanya 

pengukuran peristaltik usus yang berbeda 

maka dilakukan uji lanjut yaitu uji Post Hoc 

Wilcoxon untuk mengetahui pengukuran 

mana yang paling signifikan di antara 

pengukuran-pengukuran peristaltik usus 

yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 6 

Uji Post Hoc Wilcoxon pada Pengukuran Peristaltik 

Usus Kelompok Perlakuan Mengunyah Permen 
Karet 

Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi    

waktu pulih peristaltik usus dan munculnya 

flatus pada kelompok 1 dan kelompok 2, 

waktu pulih peristaltik usus yaitu p-value < 

0,05    berdasarkan    nilai    tersebut  dapat 

disimpulkan bahwa secara statistik terdapat 

perbedaan   yang   bermakna   nilai median 

waktu pemulihan peristaltik usus antara 

kedua kelompok. 

 
N 

Median 

(Min-Max) 
Asymp sig. 

Pasca 

Operasi 

   

4 Jam 11 1(0-3) 0,007 

5 Jam 11 2(0-4) 0,007 

6 Jam 11 4(0-5) 0,005 

7 Jam 11 5(0-8) 0,004 

8 Jam 11 5(0-9) 0,004 

9 Jam 11 5(0-9) 0,003 

10 Jam 11 5(1-9) 0,003 

11 Jam 11 5(1-10) 0,003 

12 Jam 11 6(3-10) 0,003 

13 Jam 11 6(5-10) 0,003 

14 Jam 11 7(5-11) 0,003 

 



 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 

nilai signifikansi (asymp sig.) adalah 0,003. 

Karena nilai signifikansi <0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa secara statistik dan 

klinis frekuensi peristaltik usus berbeda 

sejak pengukuran 9 jam pasca operasi 

 
PEMBAHASAN 

Selama berlangsungnya penelitian 

setiap responden yang diikutsertakan 

diusahakan agar tidak banyak terpengaruh 

oleh faktor-faktor confounding seperti 

pemilihan dengan teknik operasi yang sama 

yaitu menggunakan teknik minimal bowel 

handling saat operasi, tidak memiliki 

gangguan elektrolit berat dan 

mengusahakan agar responden yang 

diikutsertakan tidak melakukan mobilisasi 

dini aktif sehingga tidak mempengaruhi 

hasil dari penelitian ini. 

a. Perbedaan Rerata Waktu Pulih 

Peristaltik Usus dan Munculnya 

Flatus Kelompok Perlakuan dengan 

Kontrol 

Hasil penelitian perbandingan 

kelompok 1 dengan perlakuan mengunyah 

permen karet dan kelompok 2 sebagai 

kontrol melalui uji Independent T-Test 

didapatkan nilai signifikansi (asymp sig.) 

waktu pemulihan peristaltik usus 0,001 < 

0,05 dan waktu munculnya flatus 0,036 < 

0,05 sehingga H0 ditolak. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa secara statistik terdapat 

perbedaan yang bermakna antara kelompok 

1 dengan kelompok 2 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Marwah, Singla, & 

Tinna, 2012) tentang Role of Gum Chewing 

on the Duration of Postoperative Ileus 

Following Ileostomy Closure Done for 

Typhoid Ileal Perforation yang 

menunjukkan adanya pengaruh mengunyah 

permen karet terhadap waktu kembalinya 

peristaltik usus dan waktu munculnya flatus 

dimana dengan kembalinya peristaltik usus 

lebih awal akan diikuti dengan pulihnya 

peristaltik usus lebih awal juga serta 

mempengaruhi munculnya flatus yang lebih 

cepat. 

Mengunyah permen karet sebagai 

bentuk sham feeding dapat menstimulasi 

pemulihan motilitas usus pasca operasi 

melalui mekanisme cephalic-vagal. 

Mekanisme cephalic-vagal menstimulasi 

produksi saliva, kinerja sistem pencernaan, 

lambung, pankreas dan usus melalui 

pelepasan neuropeptida (Su et al., 2015) 

(Noble et al., 2009). Sham feeding akan 

meningkatkan konsentrasi serum peptida 

hormon gastrin, neuropeptida, neurotensin, 

dan polypeptida pankreas dan juga 

meningkatkan sekresi alkaline pada 

duodenum (Ge, Chen, & Ding, 2015). 

Aktivitas mengunyah (mastikasi) tidak 

hanya melibatkan gigi tetapi juga jaringan 

periodontal, yang terdiri dari dua jaringan 

lunak, gusi dan ligamentum periodontal, 

dan dua jaringan kapur, sementum gigi dan 

tulang alveolar. Pergerakan rahang 



 

seperlunya membutuhkan aktivitas otot- 

otot mastikasi dan sendi 

temporomandibular (Adi Putra & 

Arifudding, 2017). Pergerakan koordinasi 

otot-otot mastikasi maupun menelan yang 

dikontrol oleh batang otak dapat 

mempengaruhi saraf aferen vagus sehingga 

terjadi peningkatan stimulasi vagal tone 

(Berthoud, 2009). 

Reaksi yang disebabkan oleh 

meningkatnya stimulasi vagal tone 

mempengaruhi efek yang diberikan oleh 

saraf vagus seperti relaksasi gastrik, 

pengosongan lambung, perubahan motilitas 

dan sekresi pankreas. Hal ini akan 

menyebabkan keinginan orang tersebut 

untuk makan dan meningkatkan peristaltik 

dan mempercepat proses pemulihan ileus. 

(Browning, Verheijden, & Boeckxstaens, 

2017) , (Adi Putra & Arifudding, 2017). 

Menurut asumsi peneliti pada 

kelompok perlakuan mengunyah permen 

karet dengan kandungan xylitol selain akan 

merangsang pemulihan peristaltik usus 

kandungan xylitol di dalamnya juga akan 

menambah efektivitas dari terapi 

mengunyah permen karet dikarenakan 

konsumsi berulang dengan permen karet ini 

memiliki efek laksatif sehingga akan 

meningkatkan aktivitas peristaltik usus 

yang akan mempercepat pemulihan 

peristaltik usus dan membantu munculnya 

flatus lebih awal dibanding kelompok 

kontrol tanpa perlakuan. 

Pada kelompok kontrol peneliti 

berasumsi bahwa terjadinya perbedaan 

dengan kelompok perlakuan diakibatkan 

oleh pemulihan yang hanya bergantung 

pada respon tubuh responden yang secara 

perlahan kembali normal seiring dengan 

berkurangnya efek dari obat-obatan 

anestesi. Pemulihan pada kelompok kontrol 

tanpa mengunyah permen karet akan 

muncul secara acak dan perlahan dimulai 

dari munculnya impuls listrik acak pada 

otot usus sampai menjadi gerakan propulsi 

pada usus yang nantinya akan membantu 

munculnya flatus. 

Hasil penelitian yang didapatkan 

terdapat pengaruh bermakna mengunyah 

permen karet terhadap waktu pemulihan 

peristaltik usus pasien post operatif 

abdomen kategori I di RSUD. Abdul 

Wahab Sjahranie Samarinda. 

b. Perbedaan Median Jumlah Peristaltik 

Kelompok Perlakuan 

Hasil penelitian yang diperoleh melalui 

uji statistik Friedman Test pada kelompok 1 

didapatkan hasil (asymp sig.) adalah 0,003, 

dikarenakan nilai signifikansi <0,05 maka 

H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

ada perbedaan rerata frekuensi peristaltik 

usus. 

Berdasarkan uji Post Hoc Wilcoxon 

dapat disimpulkan kelompok data yang 

benar-benar berbeda rerata frekuensi 

peristaltik ususnya yaitu setelah 

pengukuran ke-6 (9 jam post operasi). 



 

Perbedaan dalam hasil jumlah peristaltik 

yang ditemukan dalam penelitian ini dapat 

dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya 

jenis kelamin, jenis operasi dan durasi 

operasi. 

Jenis Kelamin 

Menurut (Buchanan, Myles, & 

Cicuttini, 2011) perempuan yang belum 

sampai masa menopause dapat sadar dari 

anestesi general lebih cepat dari laki-laki 

dan perempuan yang telah mengalami 

menopause. Walaupun dapat sadar lebih 

cepat kecepatan rata-rata dan kualitas 

pemulihan dari anestesi general pada 

perempuan lebih rendah dari laki-laki. 

Waktu rawat inap yang lebih lama, 

intensitas nyeri lebih tinggi dan tingginya 

angka kejadian PONV (Postoperative 

Nausea and Vomitting). 

Menurut asumsi peneliti pada wanita 

tingginya kadar estrogen daripada laki-laki 

memiliki peran yang penting dimana 

hormon ini dapat meningkatkan 

kemampuan NMDA reseptor pada 

hipocampus sehingga dapat mempercepat 

pemulihan aktivitas neuron dengan 

meningkatkan kemampuan mengikat 

glutamat kepada reseptor NMDA yang akan 

mengakibatkan pemulihan yang lebih cepat 

pada perempuan dibandingkan pada laki- 

laki yang memiliki kadar estrogen yang 

kecil di dalam tubuhnya. 

Jenis Operasi & Durasi Operasi 

Tindakan operasi dengan bantuan 

teknik laparaskopi telah banyak diteliti dan 

merupakan metode yang dijadikan pilihan 

utama dalam penanganan beberapa 

penyakit tertentu diantaranya seperti 

cholelitiasis. Operasi dengan bantuan 

teknik laparaskopi dapat mengurangi nyeri, 

angka kejadian komplikasi pasca operasi 

dan angka mortalitas serta dapat 

meningkatkan kecepatan pemulihan dan 

mengurangi waktu rawat inap (Yang, 

Gaoping, & Heng, 2015). 

Operasi dengan bantuan laparaskopi 

merupakan prosedur yang lebih kompleks 

dari pada operasi laparatomi dikarenakan 

operasi ini melibatkan beberapa area 

abdomen dan sulitnya lokasi operasi untuk 

dijangkau, (Fang, Han, Ding, & Wang, 

2013). Menurut (Saxena & Mahendru, 

2015) semakin tingginya durasi operasi 

akan meningkatkan risiko munculnya 

komplikasi postoperative ileus (POI). 

Menurut asumsi peneliti perbedaan 

frekuensi peristaltik usus yang ditemukan 

pada tiap responden akibat perbedaan jenis 

operasi dan durasi operasi dapat 

mempengaruhi perbedaan frekuensi 

peristaltik usus pada tiap responden. Pada 

teknik operasi laparaskopi apabila operasi 

ini dapat dilakukan dengan durasi yang 

lebih cepat akan menguntungkan responden 

dikarenakan mengurangi jumlah obat- 

obatan anastesi jenis musculo relaxant yang 



 

diberikan, tingkat stres yang diterima 

jaringan dan berkurangnya risiko infeksi 

pasca operasi, namun apabila dilakukan 

dengan durasi yang lama dapat 

mengakibatkan perlambatan pemulihan 

dikarenakan lebih banyaknya obat anestesi 

yang diberikan, tingginya stres pada 

jaringan dan meningkatnya risiko infeksi 

pasca operasi. 

Pada tindakan laparatomi 

appendiktomi terdapat 2 jenis anastesi yang 

biasa digunakan yaitu spinal anastesi dan 

general anastesi penggunaan ini ditentukan 

berdasarkan tingkat kesulitan operasi dan 

operator yang menjalankan operasi, 

perbedaan ini akan menghasilkan durasi 

operasi yang lebih pendek sehingga 

penggunaan obat-obatan anestesi jenis 

musculo relaxant yang akan mempengaruhi 

peristaltik usus pasca operasi dapat 

berkurang. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

terdapat pengaruh yang bermakna 

mengunyah permen karet terhadap waktu 

pemulihan peristaltik usus pasien post 

operatif abdomen dengan pengukuran 

peristaltik usus yang signifikan sejak 9 jam 

pasca operasi abdomen kategori I di RSUD 

Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan rujukan dalam ilmu keperawatan, 

pedoman dalam pengajaran di institusi 

kesehatan dan pertimbangan rumah sakit 

dalam pemberian terapi mengunyah permen 

karet dalam pemulihan peristaltik usus 

pasien post operatif abdomen kategori I. 

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat melakukan penelitian dengan 

perlakuan pada jenis operasi yang berbeda 

guna menemukan efektivitas mengunyah 

permen karet dengan tindakan operasi 

lainnya 
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