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Abstrak 
Selama pembedahan seksio sesarea (Intra Operatif) dibutuhkan suatu pembilasan pada 
cavum abdomen, keadaan ini sering menimbulkan masalah hipotermi apabila diberikan 
dalam keadaan dingin. Penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh pembilasan 
cavum abdomen menggunakan cairan NaCl 0,9% hangat (37°C) terhadap peningkatan 
suhu tubuh post seksio sesarea.Desain penelitian ini menggunakan Quasy 
Eksperimental dengan populasi pasien seksio sesarea di Kamar Operasi RSUD Dr. 
Mohamad Soewandhie Surabaya, dengan jumlah sampel 42 responden dimana 21 
responden sebagai kelompok perlakuan dan 21 responden kelompok kontrol yang 
diseleksi secara random sampling. Metode pengumpulan data dengan observasi. 
Pengaruh suhu dianalisis dengan uji Independent T-Test dengan ρ < α = 0,05. Dari hasil 
penelitian didapatkan ada peningkatan suhu tubuh post operasi dimana sebagian besar 
(81% atau 17 orang) pada suhu 36°C. Hasil uji independent t-test  menunjukkan t-test = 
- 5,668 dengan p = 0,000 < α =0,05, berarti Ho ditolak artinya ada pengaruh yang 
signifikan pada pembilasan cavum abdomen menggunakan cairan NaCl 0,9% hangat 
(37°C) di Kamar Operasi RSUD Dr. Mohamad Soewandhie Surabaya. Berdasarkan 
penelitian ini dan teori yang berkaitan, bahwa ada pengaruh pembilasan cavum 
abdomen menggunakan cairan NaCl 0,9% hangat (37°C) terhadap peningkatan suhu 
tubuh post seksio sesarea di kamar operasi RSUD Dr.Mohamad Soewandhie Surabaya.  
Keywords: Pembilasan, suhu dan seksio sesarea  
 
PENDAHULUAN 

Saat ini seksio sesarea menjadi 
tren karena berbagai alasan. Dalam 20 
tahun terakhir, angkanya meningkat pesat. 
Operasi ini terlalu sering dilakukan 
sehingga para kritikus menyebutnya 
sebagai obat mujarab praktek kebidanan.    
Selama prosedur seksio sesarea  setelah 
bayi dikeluarkan dan dinding rahim 
selesai dijahit, kedua adnexa dieksplorasi, 
selanjutnya adalah membersihkan rongga 
perut dari sisa-sisa darah (Hanifa,2000). 
Salah satu cara membersihkan rongga 
perut yaitu dengan pemberian  pembilasan 
/ lavage dengan menggunakan cairan 
Normal saline atau NaCl 0,9 %.  

Salah satu efek dari pembilasan 
tersebut adalah  terjadinya penurunan 

suhu tubuh (hipotermi), yang 
diakibatkan oleh pemberian cairan NaC1 
0,9% yang dalam keadaan tidak 
dihangatkan (Morgan, 1996). Hipotermia 
adalah gangguan yang sering terjadi, 
serius dan sering tersamar diantara pasien-
pasien bedah. Hipotermia berperan 
penting dalam morbiditas perioperasi 
(Hambly dan Sainsbury, 2007).  

Hipotermia pada pembedahan 
seksio sesarea penyebab terbesar adalah 
efek anestesi SAB (Subaraknoid Blok). 
Pada anestesi spinal akan menurunkan 
ambang menggigil sampai pada inti 
hipotermi pada jam pertama atau setelah 
dilakukan anestesi spinal akan menurun 
sekitar 1-2°C, hal ini berhubungan dengan 
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restribusi panas tubuh dari kompartemen 
inti ke perifer dimana spinal menyebabkan 
vasodilatasi (Masjoer, 2000). Penyebab 
lain dari hipotermi saat pembedahan yaitu 
karena stimulus pada saat pembilasan 
yang tidak dihangatkan pada suhu 37°C 
(Hudak & Gallo, 1996). Dari data rekam 
medis di Kamar Operasi RSUD Dr. 
Mohamad Soewandhie Surabaya, 
pada pasien yang dilakukan  seksio 
sesarea,  saat pembilasan diberikan 
cairan NaC1 0,9% tanpa dihangatkan 
lebih dahulu (19-24°C) sehingga semakin 
menambah derajat hipotermi pasien yang 
sudah mengalami hipotermi sebelumnya 
karena anestesi spinal. Di Kamar Operasi 
RSUD Dr. Mohamad Soewandhie 
Surabaya, telah tercatat data pasien yang 
dilakukan seksio sesarea pada tahun 2010 
sebanyak 389 pasien, atau 28 % dari total 
keseluruhan  pembedahan. Pada tahun 
2011 selama 10 bulan terakhir tercatat 
jumlah seksio sesarea sebanyak 476 atau 
30 % dari total pembedahan. 

Menurut penelitian sebelumnya 
bahwa dampak dari tindakan pembilasan 
menggunakan cairan NaCl 0,9 % yang 
tidak dihangatkan pada suhu 37 °C, pasien 
pembedahan batu ginjal 100 % mengalami 
hipotermia (35°C) di kamar operasi GBPT 
RSU Dr.Soetomo Surabaya (Ninik 
S,2007). Dengan tetap memperhatikan 
faktor lain seperti : pemberian cairan infus 
yang dingin, suhu kamar operasi, inhalasi 
serta dari faktor  pasien itu sendiri 
seperti usia dan aktifitas otot yang 
menurun (Suddarth B.B,2002). Dari 
pengamatan penulis selama ini, ternyata 
hampir 100% pasien  operasi seksio 
sesarea  di  Kamar Operasi RSUD Dr. 
Mohamad Soewandhie Surabaya 
mengalami hipotermia. 

Hipotermi tersebut dapat terjadi 
karena merupakan reaksi dari tubuh yang 
tidak mampu mempertahankan suhu 
akibat dari stimulus pada saat pembilasan 
atau oleh pengaruh dari obat anestesia 
juga dapat mendepresi pusat pengatur 

suhu, sehingga mudah naik turun dengan 
suhu lingkungan dan tehnik operatif yang 
dilakukan. Sehingga dampak dari 
hipotermi pada intra operatif tersebut, 
menyebabkan perubahan fisiologis pada 
semua organ dengan depresi progressive 
proses metabolisme dan konduksi saraf 
yang dapat menyebabkan kematian 
(Hudak & Gallo, 1996). Berdasarkan 
distribusi suhu di dalam tubuh, dikenal 
suhu inti (Core Temperatute), yaitu suhu 
yang terdapat pada jaringan dalam, seperti 
kranial, thoraks, rongga abdomen dan 
rongga pelvis. Suhu ini biasanya 
dipertahankan relatif konstan sekitar 37˚C  
(Tamsuri, 2006). Keadaan hipotermi juga 
berkaitan dengan penurunan pembentukan 
panas, penurunan  transportasi oksigen ke 
jaringan, perubahan  termoregulasi juga 
dapat berhubungan dengan penggunaan 
obat-obatan, termasuk barbiturate, 
narkotik, relaxan otot, sedative dan cairan 
IV, irigasi, transfusi darah yang tidak 
dihangatkan dalam jumlah banyak 
merupakan instrument penurun suhu inti 
tubuh. Kehilangan panas tubuh berkisar ± 
85% yang terjadi melalui konversi, 
radiasi, evaporasi (Potter, 2005). Keadaan 
hipotermi juga terjadi akibat dari 
konduksi pada jaringan sekitar pembuluh 
darah dan yang pada akhirnya beredar ke 
seluruh tubuh menjadi dingin juga yang 
distimulasi oleh cairan yang dingin 
(Gabril, 1996)., sehingga dampaknya 
akan terjadi depresi secara progresif pada 
proses metabolisme dan konduksi saraf 
sehingga akan menurunkan proses 
transportasi oksigen ke jaringan serta 
akan terjadi perubahan proses 
termoregulasi tubuh.  

Dengan demikian pencegahan 
terhadap hipotermia pada pasien seksio 
sesarea harus segera diintervensi 
seminimal mungkin agar suhu tubuh 
kembali dengan  normal dan aman. Yang 
diantaranya penulis mengharapkan dengan 
pembilasan menggunakan cairan hangat 
37˚C pada cavum abdomen sebelum luka 
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operasi ditutup dapat memberikan 
pengaruh terhadap peningkatan suhu 
tubuh pasien post seksio sesarea di kamar 
operasi RSUD Dr. Mohamad Soewandie 
Surabaya pada khususnya dan untuk 
memperkuat validitas penelitian yang 
sudah ada dimasyarakat selama ini. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 
Quasy-Experiment yaitu mengungkapkan 
hubungan sebab akibat dengan 
melibatkan kelompok kontrol disamping 
kelompok eksperimental. Subyek yang 
memenuhi kriteria inklusi dan peneliti 
akan dibagi dua kelompok, yaitu 

kelompok A yang akan diberikan 
perlakuan (pembilasan cairan NaC1 0,9% 
yang telah dihangatkan dengan suhu 37°C 
dan kelompok  B tanpa perlakuan 
(pembilasan cairan NaC1 0,9% yang tidak 
dihangatkan atau mengikuti suhu ruang 
operasi yaitu : 19-24°C). 
 
HASIL PEELITIAN 
Peningkatan suhu tubuh ternyata terdapat 
perbedaan yang nyata, dimana pada 
kelompok pembilasan menggunakan 
cairan  NaCl 0,9% hangat (37°C) 
hasilnya: yang terendah 35°C dan yang 
tertinggi 37°C.  

 
Tabel 1 Peningkatan suhu tubuh pada pembilasan cavum abdomen menggunakan cairan 

NaCl 0,9% hangat (37°C), Desember 2011 Januari 2012. 

 
 
Tabel 2 Kelompok prosentase peningkatan suhu tubuh pada  pembilasan cavum 

abdomen menggunakan cairan NaCl 0,9% hangat (37°C), Desember 2011-
Januari 2012. 

 Perubahan Suhu Tubuh 
Pre Op Intra Op Post OP Di Ruang RR 
f % f % f % f % 

Pembilasan  
NaCl 0,9% 
Hangat 
(37°C)  

34°C 0 0 0 0 0  0  0 0 
35°C 0 0 12 57 8 38 3 14 
36°C 4 10 9 43 13 62 17 81 
37°C 17 81 8 0 0 0 1 5 

Jumlah 21 100 21 10 21 100 21 100 
Pembilasan 
NaCl 0,9% 
Tidak 
Dihangatkan 

34°C 0 0 0 0 1 5 1 5 
35°C 0 0 13 62 16 76 16 76 
36°C 5 24 8 38 4 19 4 19 
37°C 16 76 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 21 100 21 100 21 100 21 100 

 
Sedangkan pada kelompok pembilasan 
menggunakan cairan NaCl 0,9% yang 

tidak dihangatkan hasilnya yang terendah 
34,8°C dan yan

tertinggal 36,2°C (Tabel 1). 

 Perubahan Suhu Tubuh 
Pre Op Intra Op Post Op Di Ruang RR 

Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi 
Pemberian 
NaCl 0,9% 
hangat 
(37°C) 

36,5 °C 37,5 °C 35 °C 36,5 °C 35 °C 36,8 °C 35,6 °C 37 °C 

Pemberian 
NaCl 0,9% 
yang tidak 
dihangatkan 

36,5 °C 37,5 °C 35 °C 36,2 °C 34,8 °C 36,2 °C 34,8 °C 36,2 °C 
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Pada kelompok pembilasan menggunakan 
cairan NaCl 0,9% hangat (37°C)  post 
operasi di Kamar Operasi sebagian besar 
pada suhu 36°C (13 orang atau 62%) dan 
post operasi di ruang Recovery room 
sebagian besar pada suhu 36°C (81% atau 

17 orang). Sedangkan pembilasan yang 
tidak dihangatkan pada post operasi di 
Kamar Operasi dan di ruang Recovery 
Room jumlahnya sama yaitu sebagian 
besar (16 orang atau 76%) pada suhu 
35°C (Tabel 2). 

 
Tabel 3 Pengaruh pembilasan cavum abdomen menggunakan cairan NaCl 0,9% 

hangat (37°C)  
 Perubahan Suhu Tubuh 

Pre Op Intra Op Post OP Di Ruang RR 
f. % F % f % f. % 

Pembilasan  
NaCl 0,9% 
Hangat (37°C)  

34°C 0 0 0 0 0 0 0 0 
35°C 0 0 12 57 8 38 3 14 
36°C 4 19 9 43 13 62 17 81 
37°C 17 81 8 0 0 0 1 5 

Jumlah 21 100 21 10 21 100 21 100 
Pembilasan NaCl 
0,9% Tidak 
Dihangatkan 

34°C 0 0 0 0 1 5 1 5 
35°C 0 0 13 62 16 78 16 76 
36°C 5 24 8 38 4 19 4 19 
37°C 16 76 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 
 

100 21 100 21 100 21  
 

T-test -0,307                                                p 0,760 

 
Untuk mengetahui pengaruh dengan 
menggunakan analisis uji Independent 
T-Test menggunakan SPSS V.19 
didapatkan nilai ρ = 0,000 < α = 0,05 
yang berarti Ho ditolak dan H1 diterima 
yang artinya ada pengaruh pembilasan 
cavum abdomen menggunakan cairan 
NaCl 0,9% hangat (37°C) terhadap 
peningkatan suhu tubuh post seksio 
sesarea di Kamar Operasi RSUD Dr. 
Mohamad Soewandhie Surabaya (Tabel 
3). 

Pengaruh pembilasan cavum 
abdomen menggunakan cairan NaCl 
0,9% hangat (37°C) terhadap 
peningkatan suhu tubuh pada intra 
operasi.bSuhu tubuh intra operasi 
didapatkan hasil : pada kelompok NaCl 
0,9% hangat (37°C) sebagian besar 
(57% atau 12 orang) pada suhu 35°C, 
sedangkan pada kelompok NaCl 0,9% 
yang tidak dihangatkan sebagian besar 
(62% atau 13 orang) pada suhu 35°C 
juga. Adapun hasil hitung t-test = - 
0,307 dengan  p = 0,760 yang berarti 
Ho diterima sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada pengaruh yang nyata 
atau bermakna suhu tubuh saat intra 
operasi pada pembilasan cavum 
abdomen menggunakan cairan NaCl 
0,9% hangat (37°C). 

Pengaruh pembilasan cavum 
abdomen menggunakan cairan NaCl 
0,9% hangat (37°C) terhadap 
peningkatan suhu tubuh pada post 
operasi  di Kamar Operasi. Suhu tubuh  
post operasi di Kamar Operasi 
didapatkan hasil pada kelompok NaCl 
0,9% hangat (37°C) sebagian besar 
(62% atau 13 orang) pada suhu 36°C, 
sedangkan pada kelompok NaCl 0,9% 
yang tidak dihangatkan sebagian besar 
(81% atau 17 orang) pada suhu 35°C . 
Adapun hasil hitung t-test = - 3,069 
dengan p = 0,004 yang berarti Ho 
ditolak sehingga dapat disimpulkan 
bahwa ada pengaruh yang nyata atau 
bermakna suhu tubuh  post operasi di 
Kamar Operasi  pada pembilasan cavum 
abdomen menggunakan cairan NaCl 
0,9% hangat (37°C). 
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Pengaruh pembilasan cavum 
abdomen menggunakan cairan NaCl 
0,9% hangat (37°C) terhadap 
peningkatan suhu tubuh di Ruang 
Recovery Room. Suhu tubuh post 
operasi di Ruang RR didapatkan hasil : 
pada kelompok  pembilasan NaCl 0,9% 
hangat (37°C) sebagian besar (81% atau 
17 orang) pada suhu 36°C, sedangkan 
pada kelompok pembilasan NaCl 0,9% 
yang tidak dihangatkan sebagian besar 
(76% atau 16 orang) pada suhu 35°C . 
Adapun hasil hitung t-test = - 5,668 
dengan p = 0,000 yang berarti Ho 
ditolak sehingga dapat disimpulkan 
bahwa ada pengaruh yang nyata atau 
bermakna suhu tubuh post operasi  di 
Ruang RR pada pembilasan cavum 
abdomen menggunakan cairan NaCl 
0,9% hangat (37°C). 
 
PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian 
bahwa ada  peningkatan suhu tubuh 
pasien post seksio sesarea setelah 
diberikan pembilasan cavum abdomen 
menggunakan cairan NaCl 0,9% hangat 
(37°C), dimana peningkatan  suhu 
tubuh terjadi pada post operasi di 
Kamar operasi dan post operasi di 
Ruang Recovery Room. Post operasi di 
Kamar Operasi sebagian besar yang 
mengalami peningkatan suhu tubuh 
(81% atau 17 orang) pada suhu 36°C 
dan post operasi di Ruang Recovery 
Room sebagian mengalami peningkatan 
suhu tubuh (17 orang atau 81%) pada 
suhu 36°C juga.  

Pembilasan dengan 
menggunakan cairan  NaCl 0,9% hangat 
(37°C) dapat mengaktifkan terjadinya 
mekanisme termoregulasi refleks dan 
semi refleks pada manusia, dimana 
respon tersebut dapat mencakup adanya 
perubahan dari otonosomatik, endokrin 
dan perilaku (Guyton,1997). 
Pembilasan menggunakan cairan NaCl 
0,9% yang dihangatkan akan terjadi 

proses perpindahan panas dari satu 
obyek ke obyek lain, artinya dengan 
permukaan kulit yang dilakukan 
pembedahan dapat merangsang 
terjadinya vasodilatasi vaskuler untuk 
memperluas atau menyebarkan proses 
panas tersebut merata keseluruh tubuh 
(Guyton, 1997).  

Sedangkan pembilasan yang 
tidak dihangatkan pada Post operasi di 
Kamar Operasi dan post operasi di 
Ruang Recovery Room sebagian besar 
mengalami hipotermi dengan jumlah 
dan suhu tubuh yang sama yaitu (76% 
atau 16 orang) berada pada suhu 35°C. 
Penyebabnya terjadi karena pada saat 
operasi dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, diantaranya adalah efek anestesi 
SAB (Subaraknoid Blok). Pada anestesi 
spinal akan menurunkan ambang 
menggigil sampai pada inti hipotermi 
pada jam pertama atau setelah 
dilakukan anestesi spinal akan menurun 
sekitar 1-2°C, hal ini berhubungan 
dengan restribusi panas tubuh dari 
kompartemen inti ke perifer dimana 
spinal menyebabkan vasodilatasi 
(Masjoer,2000).  

Selain itu juga karena faktor  
eksternal, seperti suhu lingkungan 
operasi yang memang harus dingin 
sehingga mengakibatkan terjadinya 
hipotermia yang mendadak, 
dikarenakan adanya gangguan atau 
sama sekali tidak bekerjanya 
mekanisme hemostasis pengaturan suhu 
tubuh pada keadaan lingkungan suhu 
dingin yang ekstrem (Gabriel 
J.F,1996). Sehingga akan terjadi 
penurunan transport oksigen kejaringan 
sekunder sehingga dapat menyebabkan 
adanya perubahan fisiologis pada semua 
system organ dengan depresi progresif 
proses metabolisme dan konduksi syaraf 
(Hudak & Gallo,1997). 

Dari hasil penelitian bahwa ada 
peningkatan suhu tubuh pada pasien 
yang diberi pembilasan menggunakan 
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cairan hangat (37°C) terutama pada post 
operasi di kamar operasi dan post 
operasi di ruang RR, hal ini dikarenakan 
akan terjadi proses perpindahan panas 
dari satu obyek ke obyek lain, artinya 
dengan permukaan kulit yang dilakukan 
pembedahan dapat merangsang 
terjadinya vasodilatasi vaskuler untuk 
memperluas atau menyebarkan proses 
panas tersebut merata keseluruh tubuh. 

Berdasarkan hasil penelitian ini 
didapatkan hasil pada kelompok 
pembilasan cavum abdomen 
menggunakan cairan NaCl 0,9% hangat 
(37°C) sebagian besar (57% atau 12 
orang) pada suhu 35°C, sedangkan pada 
kelompok NaCl 0,9% yang tidak 
dihangatkan sebagian besar (62% atau 
13 orang) pada suhu 35°C juga. Adapun 
hasil hitung t-test = - 0,307 dengan p = 
0,760 yang berarti Ho diterima sehingga 
dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
pengaruh yang nyata atau bermakna 
suhu tubuh saat intra operasi pada 
pembilasan cavum abdomen 
menggunakan cairan NaCl 0,9% hangat 
(37°C). Hal ini terjadi karena pada saat 
intra operasi keadaan hipotermi pasti 
terjadi disebabkan pengaruh obat-obat 
anestesi. Fungsi termoregulasi 
mengalami perubahan selama dilakukan 
tindakan anestesi dan mekanisme 
kontrol terhadap temperatur setelah 
dilakukan tindakan anestesi baik umum 
dan regional akan hilang.  

Pada anestesi spinal dan epidural 
menurunkan ambang vasokontriksi dan   
menggigil pada tingkatan yang berbeda, 
akan tetapi ukurannya kurang dari 0,60C 
dibandingkan anestesi umum dimana 
pengukurannya dilakukan diatas 
ketinggian blok. Pada anestesi spinal 
akan menurunkan ambang menggigil 
sampai pada inti hipotermi pada jam 
pertama atau setelah dilakukan anestesi 
spinal akan menurun sekitar 1-20C, hal 
ini berhubungan dengan redistribusi 
panas tubuh dari kompartermen inti ke 

perifer dimana spinal menyebabkan 
vasodilatasi. 

Dari hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa tidak ada 
peningkatan suhu tubuh pada lima 
menit setelah pembilasan di kamar 
operasi dikarenakan masih belum ada 
efek dari cairan hangat  dapat 
merangsang terjadinya vasodilatasi 
vaskuler untuk memperluas atau 
menyebarkan proses panas tersebut 
merata keseluruh tubuh. Penyebab 
paling utama  karena pada anestesi 
spinal akan menurunkan ambang 
menggigil sampai pada inti hipotermi 
pada jam pertama atau setelah 
dilakukan anestesi spinal akan menurun 
sekitar 1-20C. 

Berdasarkan hasil penelitian ini 
didapatkan hasil pada kelompok 
pembilasan cavum abdomen 
menggunakan cairan NaCl 0,9% hangat 
(37°C) sebagian besar besar (62% atau 
13 orang) pada suhu 36°C, sedangkan 
pada kelompok NaCl 0,9% yang tidak 
dihangatkan sebagian besar (81% atau 
17 orang) pada suhu 35°C . Adapun 
hasil hitung t-test = -3,069 dengan p = 
0,004 yang berarti Ho ditolak sehingga 
dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 
yang nyata atau bermakna  suhu tubuh 
saat post operasi di Kamar Operasi pada 
pembilasan cavum abdomen 
menggunakan cairan NaCl 0,9% hangat 
(37°C).  

Hal ini terjadi dengan pemberian 
pembilasan cavum abdomen 
menggunakan cairan NaCl 0,9% hangat 
(37°C) akan terjadi perpindahan panas 
dari satu obyek ke obyek lain, artinya 
dengan permukaan kulit yang dilakukan 
pembedahan dapat merangsang 
terjadinya vasodilatasi vaskuler untuk 
memperluas atau menyebarkan proses 
panas tersebut merata keseluruh tubuh 
(Guyton, 1997).  

Pemberian pembilasan dengan 
menggunakan cairan  NaCl 0,9% yang 
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dihangatkan dapat mengaktifkan 
terjadinya mekanisme termoregulasi 
refleks dan semi refleks pada manusia, 
dimana respon tersebut dapat mencakup 
adanya perubahan dari otonosomatik, 
endokrin dan perilaku (Guyton,1997). 

Berdasarkan hasil penelitian ini 
didapatkan hasil pada kelompok 
pembilasan cavum abdomen 
menggunakan cairan NaCl 0,9% hangat 
(37°C) sebagian besar besar (81% atau 
17 orang) pada suhu 36°C, sedangkan 
pada kelompok NaCl 0,9% yang tidak 
dihangatkan sebagian besar (76% atau 
16 orang) pada suhu 35°C . Adapun 
hasil hitung t-test = - 5,668 dengan p = 
0,000 yang berarti Ho ditolak sehingga 
dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 
yang nyata atau bermakna suhu tubuh  
saat di Ruang Recovery Room  pada 
pembilasan cavum abdomen 
menggunakan cairan NaCl 0,9% hangat 
(37°C).  

Hal ini terjadi karena dengan 
pemberian pembilasan cavum abdomen 
dengan menggunakan cairan NaCl 0,9% 
hangat (37°C) ternyata dapat 
menstabilkan suhu tubuh secara konstan 
atau stabil dalam waktu yang lama oleh 
karena hipotalamus anterior yang 
mengatur thermostat mampu 
menstabilkan suhu tubuh (Ganong, 
2003). 

Adanya perbedaan hasil tersebut 
dapat disebabkan oleh karena selama di 
ruang Recovery Room masih ada atau 
masih terdapat sisa pengaruh obat 
anestesi sehingga masih ada penekanan 
susunan saraf pusat, suhu lingkungan di 
ruang Recovery Room yang dingin, 
asupan cairan infus yang masih sama 
dengan suhu lingkungan sehingga masih 
dapat mempengaruhi suhu tubuh 
(Ganong,2003). 

Dari hasil penelitian dan dan 
penjelasan teori dengan adanya 
perubahan suhu yang berbeda tersebut, 
maka untuk mengantisipasi seringnya 

terjadi hipotermi, maka sudah 
seharusnya dicarikan jalan penyelesaian 
dengan memberikan cairan hangat pada 
saat pembilasan. Dengan adanya hasil 
penelitian ini dapat sebagai gambaran 
bahwa dengan pembilasan cavum 
abdomen menggunakan cairan NaCl 
0,9% hangat (37°C) dapat mengurangi 
terjadinya keadaan hipotermi baik pada 
intra operasi, post operasi maupun 
menunggu hilangnya pengaruh obat 
anestesi di ruang recovery room 
 
KESIMPULAN 
Ada peningkatan suhu tubuh  pada 
pembilasan cavum abdomen 
menggunakan cairan NaCl 0,9% hangat 
(37°C) pada pasien post seksio sesarea 
di Kamar Operasi RSUD Dr. Mohamad 
Soewandhie Surabaya. Ada pengaruh 
yang bermakna atau signifikan pada 
pembilasan cavum abdomen 
menggunakan cairan NaCl 0,9% hangat 
(37°C) terhadap peningkatan suhu 
tubuh post seksio sesarea di Kamar 
Operasi RSUD Dr. Mohamad  
Soewandhie Surabaya. 
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