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Abstrak 
Disfungsi saluran pencernaan adalah kasus yang sering ditemukan setelah serangan stroke, 
disfungsi pencernaan seperti konstipasi didapatkan pada 60% pasien pasca stroke. Konstipasti 
diartikan sebagai defekasi tidak teratur yang abnormal dan pelannya pergerakan tinja melalui 
usus besar sehingga terjadi pengerasan feses tak normal yang membuat fesesnya sulit dan 
kadang menimbulkan nyeri hal disebabkan karena absorbsi cairan yang berlebihan di usus 
besar. Salah satu tindakan untuk mengatasi konstipasi sudah banyak dilakukan yaitu massase 
abdomen. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektifitas massase abdomen 
dalam mengatasi konstipasi. Metode yang digunakan yaitu penerapan evidence based 
nursing (ebn). Jumlah sampel dalam program ini sebanyak 6 pasien stroke. Hasil menunjukkan 
bahwa pasien belum BAB itu rata-rata 3 hari sebanyak 50% (3) orang, dan setelah diberikan 
intervensi massase abdomen, responden dapat BAB pada hari ke 3 dan 4 setelah tindakan 
sebanyak 2 (33,3%) orang. Kesimpulan yang didapatkan yaitu massase abdomen efektif untuk 
membantu pasien dalam mengatasi konstipasi.  
 
Kata Kunci : Konstipasi, Massase Abdomen, Stroke.  
 
Pendahuluan  
Disfungsi saluran pencernaan adalah kasus yang sering ditemukan setelah serangan stroke, 
disfungsi pencernaan seperti konstipasi didapatkan pada 60% pasien pasca stroke (Rasyid, 
Misbach, & Harris, 2015). Konstipasti diartikan sebagai defekasi tidak teratur yang abnormal 
dan pelannya pergerakan tinja melalui usus besar sehingga terjadi pengerasan feses tak 
normal yang membuat fesesnya sulit dan kadang menimbulkan nyeri hal disebabkan karena 
absorbs cairan yang berlebihan di usus besar (Guyton & Hall, 2008; Smeltzer & Bare, 2008).  
Dalam diagnosa keperawatan, Konstipasi diartikan sebagai penurunan frekuensi normal 
defekasi yang disertai pengeluaran feses yang sulit atau pengeluaran feses yang sangat keras 
dan kering (Wilkinson & Ahern, 2012).  
  
Konstipasi disebabkan oleh beberapah factor seperti, immobilitas, gangguan neurologis, 
penggunaan diuretic (Wilkinson & Ahern, 2012). Pada pasien stroke kejadian konstipasi 
dikaitkan dengan gangguan neurologis dimana pada pasien stroke dapat menyebabkan 
gangguan syaraf otonom. Saluran gastrointestinal dipersyarafi oleh system parasimpatis 
maupun simpatis dari sistem syaraf otonom kecuali sfingter ani eksterna yang berada dalam 
pengendalian voluntar. Serabut parasimpatis berjalan melewati saraf vagus dari 
medulaoblogata kebagian tegah kolon tranversum (Price & Wilson, 2006; Smeltzer & Bare, 
2008).  
  
Masalah lain yang timbul akibat stroke sangat bervariasi sesuai luasnya daerah otak yang 
mengalami infark atau kematian jaringan dan lokasi yang terkena. Sebagaian besar 
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mengalami gejala sisa seperti gangguan mobilisasi, gangguan pergerakan atau bahkan 
penurunan kesadaran (Mulyasih, 2011). Akibat ganguan mobilisasi pada pasien stroke juga 
sering terjadi konstipasi akibat lemahnya Tonus perut, otot pelvik dan diafragma yang 
mengakibatkan peristaltic menurun sehingga pergerakan chime lambat dan mengakibatkan 
feses mengeras (Mcclurg, Hagen, Hawkins, & Lowestrong, 2011).  
  
Pasien stroke masalah konstipasi merupakan salah satu masalah yang  
serius sehingga harus ditangani dengan tepat. Tindakan untuk mengatasi konstipasi sudah 
banyak dilakukan seperti intake cairan, diet tinggi serat, latihan fisik dan mobilisasi serta 
massase abdomen (Fee & Childs, 2013; Wilkinson & Ahern, 2012). Beberapah penelitian 
mengungkapkan bahwa massase abdomen efektif untuk mengatasi konstipasi dimana 
massase abdomen dapat membantu mendorong mengeluarkan feses dari usus besar 
(Kassolik et al., 2015; Mcclurg et al., 2011).  
  
Saat ini manajemen konstipasi yang diterapkan di ruang Neurologi RSCM yaitu mobilisasi 
miring kiri – miring kanan, diet serat dan terapi farmakologi. Massase abdomen sendiri belum 
diterapkan. Melalui program EBN inilah penulis ingin mengetahui efektifitas massase 
abdomen dalam mengatasi konstipasi pada pasien stroke.   
Metode 6 orang yang mengalami konstipati, diberikan massase dengan tangan selama 15 
menit, dilakukan selama lima hari seminggu.  
 
Hasil  

 
Dari pengumpulan data yang dilakukan, didapatkan karakteristik responden dalam penerapan 
EBN massase abdomen dalam mengatasi konstipasi. Jumlah responden sebanyak 6 orang, 
dimana semua responden berjenis kelamin laki-laki, dengan kisaran umur terbanyak yaitu < 
60 tahun sebanyak 5 orang (83,3%), semua responden yang dipilih yaitu pasien dengan stroke. 
Dari 6 pasien stroke, 4 diantaranya dengan stroke iskemik dan sisanya yaitu stroke hemoragik 
(33,3%). Rata-rata hari perawatan pasien yaitu hari ke 1-4 sebanyak (66,7%), dan pengunaan 
Laxative pada responden sebanyak 4 (66,7%) orang.  
  
  



 Tabel 2 Pengaruh massase abdomen terhadap konstipasi  
  

 
 

Dari pengumpulan data yang dilakukan, didapatkan karakteristik responden dalam penerapan 
EBN massase abdomen dalam mengatasi konstipasi. Jumlah responden sebanyak 6 orang, 
dimana pasien belum BAB itu rata-rata 3 hari sebanyak 50% (3) orang, dan setelah diberikan 
intervensi massase abdomen, responden dapat BAB pada hari ke 3 dan 4 setelah tindakan 
sebanyak 2 (33,3%) orang.   
Dari data diatas dapat digambarkan bahwa setelah dilakukan tindakan massase abdomen, 
semua pasien yang mengalami konstipasi dapat teratasi, dalam artian bahwa pasien dapat 
BAB setelah dilakukan massase abdomen. Hal ini berarti bahwa massase abdomen efektif 
untuk membantu pasien dalam mengatasi konstipasi.  
  
 Pembahasan  
Dari hasil pengumpulan data, didapatkan hasil bahwa setelah dilakukan tindakan massase 
abdomen semua pasien dapat BAB. Hal ini menyimpulkan bahwa massase abdomen efektif 
untuk mengatasi konstipasi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa 
massase abdomen dapat menurunkan gejala memberatnya gastrointestinal seperti konstipasi 
secara signifikan (Lämås, 2011). Selain itu penelitian lain juga mengatakan bahwa massase 
abdomen efektif untuk mengatasi konstipasi, karena massase abdomen dapat menstimulasi 
peristaltik sehingga feses di kolon tidak terlalu lama, dapat meningkatkan frekuensi BAB dan 
meningkatkan rasa nyaman pada pasien (Sinclair, 2011). Hal serupa diungkapkan oleh 
penelitian lain yang menyatakan bahwa pada kasus gangguan neurologis, massase abdomen 
dapat memproduksi gelombang rektum yang dapat menstimulus reflek somatoautonomik 
sehingga merespon untuk buang air besar (Liu et al., 2005).    
  
Secara angka kejadian konstipasi, hasil ini mendapatkan bahwa responden yang mengalami 
konstipasi kebanyakan pada pasien dengan stroke iskemik sebesar 66,7 %. Hal ini sejalan 
dengan beberapah penelitian yang mendapatkan bahwa sebagaian besar konstipasi terjadi 
pada stroke iskemik (Fee & Childs, 2013; Jeon & Jung, 2005).  
  
Penggunaan laxsative pada pasien konstipasi saat ini menjadi proritas utama, apalagi pada 
pasien stroke.  
Kejadian konstipasi pada pasien stroke diupayakan tidak terjadi karena dapat merangsang 
pasien untuk mengedang sehingga dapat meningkatkan tekanan intracranial. Oleh karena itu 
penggunaan laxasative diberikan untuk mencengah konstipasi. Penggunaan konstipasi sendiri 
dalam jangka panjang dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya yaitu konstipasi 
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dalam waktu kedepan. Hasil yang didapatkan bahwa responden yang menggunakan 
laxasative sebanyak 66,7%. Meskipun responden menggunakan laksative, tetapi ada pasien 
yang tetap tidak dapat BAB setelah diberikan laxasative, sehingga massase abdomen tetap 
dapat diberikan untuk mengatasi konstipasi. Studi yang dilakukan oleh Lamas (2011) 
menyatakan bahwa massase abdomen dapat dilakukan meskipun pasien menggunakan 
laxasitive. Sehingga massase abdomen dapat dilakukan bersamaan dengan pengggunaan 
laxative.    
  
Penanganan konstipasi sebenarnya ada beberapa intervensi yang dapat dilakukan seperti; 
intake cairan dan serat. Intervensi massase abdomen memang saat ini belum menjadi 
alternative utama dalam penanganan konstipasi, padahal massase abdomen merupakan 
intervensi yang sangat murah dan mudah dilakukan karena tidak membutuhkan biaya apapun 
dan sangat sederhana utnuk dilakukan. Dari segi pembiayaan, massase abdomen terbukti 
sangat efektif untuk mengatasi konstipsi dalam jangka panjang (Lamas, 2010). Selain itu 
penelitian lain mengatakan bahwa  
massase abdomen dapat diterima karena tidak membutuhkan perawatan yang lama, dan 
tidak mahal, dari segi keamanan sangat aman karena bukan tindakan invasive, tidak ada efek 
samping yang berbahaya, serta dapat dilakukan oleh keluarga atau pasien sendiri (Sinclair, 
2011).  
  
Kesimpulan  
Kesimpulan yang didapatkan yaitu massase abdomen efektif untuk membantu pasien dalam 
mengatasi konstipasi.  
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