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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penelitian epidemologi menunjukkan pola kebiasaan makan makanan rendah 

serat dan pengaruh konstipasi yang akan menaikkan tekanan intrasekal, yang berakibat 

timbulnya sumbatan fungsional apendiks dan meningkatnya pertumbuhan kuman flora 

kolon biasa. Semua ini akan mempermudah timbulnya apendisitis (Sjamsuhidayat & 

Jong, 2005). 

Apendiksitis adalah peradangan yang terjadi pada apendiks vermiformis, dan 

merupakan penyebab abdomen akut yang paling sering (Wijaya & Putri, 2013). 

Diperkirakan 7% populasi akan mengalami apendiksitis pada waktu bersamaan dalam 

hidup mereka (Smeltzer & Bare, 2013). Apendisitis dapat dicetuskan oleh beberapa 

faktor seperti hiperplasia jaringan limfe, fekalith, tumor apendiks, dan cacing askaris 

yang menyumbat (Haryono, 2012). Gejala klinis  yang diakibatkan oleh peradangan 

pada umbai cacing yang memberikan tanda setempat seperti nyeri yang mulai di 

epigastrium/region umbilikus, nyeri yang dirasakan bisa berpindah ke kanan bawah 

dan menunjukkan tanda rangsangan peritoneum lokal dititik Mc. Burney ( Wijaya & 

Putri, 2013). Keluhan ini juga sering disertai dengan demam, mual, muntah, dan 

hilannya nafsu makan (Haryono, 2012). 

Kejadian apendisitis cukup tinggi di dunia. Dalam (Faridah, 2015) yang dikutip 

dari Naubalisa (2010), menurut World Health Oranisation tahun 2010, angka mortalitas 

akibat apendisitis sebanyak 21.000 pasien. Dimana pasien laki-laki lebih banyak 
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daripada perempuan. Angka mortalitas laki-laki sekitar 12.000 pasien dan 10.000 pada 

perempuan. Di Indonesia apendisitis masuk ke dalam pola 10 penyakit terbanyak pada 

pasien rawat inap di rumah sakit pada tahun 2009 dengan total kasus  sebanyak 30.703 

kasus, sedangkan yang meninggal sebanyak 234 pasien (Depkes RI, 2010). 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali  kasus apendisitis termasuk ke 

dalam sepuluh besar penyakit yang di rawat inap di RSUD provinsi Bali pada tahun 

2014, terdapat sebanyak 1.590 kasus (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2014), tahun 

2015 tedapat 1.590 kasus, dan pada tahun 2017 terdapat 1.617 kasus apendisitis. Hasil 

studi pendahuluan yang dilakukan di RSUD Klungkung didapatkan bahwa pada tahun 

2014 periode bulan November dan Desember terdapat 22 kasus apendiksitis, tahun 

2015 kasus apendiksitis terjadi sebanyak 455 kasus, dan pada tahun 2017 terdapat 349 

kasus apendisitis. Di Ruang Apel RSUD Klungkung Apendisitis merupakan sepuluh 

besar penyakit yang di rawat inap. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa 

angka kejadian apendisitis cukup tinggi, hal ini akan menyebabkan meningkatnya 

masalah keperawatan. 

Masalah keperawatan yang dialami pasien dengan apendisitis yaitu nyeri akut 

dan resiko infeksi. Penatalaksanaan untuk masalah keperawatan tersebut adalah dengan 

tindakan medis apendiktomi (LeMone et al., 2015). Apendiktomi adalah pengangkatan 

apendiks terinflamasi dapat dilakukan pada pasien dengan menggunakan pendekatan 

endoskopi (Wijaya & Putri, 2013). Pembedahan atau apendiktomi ini harus dilakukan 

sesegera mungkin, hal ini bertujuan untuk menurunkan resiko perforasi (Smeltzer & 

Bare, 2013).  
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Salah satu masalah keperawatan yang dapat ditimbulkan dari tindakan 

apendiktomi adalah nyeri akut (Suratun & Lusinah, 2010). Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan di RSUD Dr. Soegiri Lamongan pada bulan Oktober 2014, dari 30 

responden yang diteliti 100% mengalami nyeri akut apendiktomi. Hasil studi 

pendahuluan yang dilakukan di Ruang Apel RSUD Klungkung didapatkan data dari 3 

pasien apendiktomi yang dirawat, semuanya dirumuskan masalah keperawatan utama 

yaitu nyeri akut. Nyeri berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi dua yaitu, nyeri akut 

dan nyeri kronis (Potter & Perry, 2010). Nyeri akut adalah pengalaman sensorik atau 

emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan 

onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung 

kurang dari 3 bulan (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). Nyeri akut yang terjadi pada 

pasca bedah ini disebabkan oleh karena adanya insisi bedah pada daerah abdomen atau 

luka post operasi (Suratun & Lusinah, 2010). 

Nyeri yang timbul pada pasien apendiktomi diakibatkan oleh rangsangan 

mekanik luka yang mengakibatkan tubuh menghasilkan mediator kimia nyeri, hal ini 

menyebabkan terjadinya nyeri pada pasien post operasi. Hasil penelitian membuktikan 

nyeri yang dirasakan pada pasien post apendiktomi dikategorikan dalam nyeri sedang, 

dan jika nyeri ini tidak dikontrol, maka hal ini dapat menyebabkan proses rehabilitasi 

pasien tertunda dan hospitalisasi menjadi lebih lama, hal ini disebabkan karena pasien 

menfokuskan seluruh perhatiannya pada nyeri yang dirasakan (Pristahayuningtyas, dkk 

2016). 

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengetahui masalah keperawatan nyeri akut 

pada pasien antara lain dengan kaji nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, 
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karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan faktor prepitasi, mengobservasi reaksi non 

verbal dari ketidaknyamanan, kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri 

seperti suhu ruangan, pencahayaan dan kebisingan, pilih dan lakukan penanganan nyeri 

(farmakologi, non farmakologi dan interpersonal), ajarkan tentang teknik non 

farmakologi, berikan analgesic untuk mengurangi nyeri, monitor tanda vital sign (Tim 

Pokja SIKI DPP PPNI, 2018). 

Upaya yang dilakukan di RSUD Klungkung khususnya di Ruang Apel untuk 

mengetahui masalah keperawatan nyeri akut pada pasien dengan kaji nyeri, baik lokasi, 

karakteristik, durasi, kualitas, faktor pencetus, beri informasi tentang nyeri, meliputi 

penyebab, lama nyeri berlangsung, faktor yang memperburuk atau meredakan nyeri, 

atur posisi pasien yang dirasakan nyaman, kontrol lingkungan yang dapat 

mempengaruhi nyeri seperti kebisingan, pencahayaan, suhu ruangan, observasi vital 

sign, dan ajarkan teknik nonfarmakologis tekhnik relaksasi nafas dalam atau otot 

progresif distraksi. Lama pasien di rawat rata-rata 2-3 hari. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan studi kasus tentang 

gambaran asuhan keperawatan pada pasien apendiktomi dengan masalah keperawatan 

nyeri akut di Ruang Apel RSUD Klungkung tahun 2019 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

“Bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan pada pasien apendiktomi dengan 

masalah keperawatan nyeri akut di Ruang Apel RSUD Klungkung tahun 2019”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1 Tujuan umum 

Mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien apendiktomi dengan nyeri 

akut di Ruang Apel RSUD Klungkung tahun 2019. 

2 Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi data yang dikaji pada pasien apendiktomi dengan nyeri akut di 

Ruang Apel RSUD Klungkung tahun 2019. 

b. Mengidentifikasi diagnosa keperawatan pada pasien apendiktomi dengan nyeri 

akut di Ruang Apel RSUD Klungkung tahun 2019. 

c. Mengidentifikasi intervensi keperawatan pada pasien apendiktomi dengan nyeri 

akut di Ruang Apel RSUD Klungkung tahun 2019. 

d. Mengidentifikasi implementasi keperawatan pada pasien apendiktomi dengan 

nyeri akut di Ruang Apel RSUD Klungkung tahun 2019. 

e. Mengidentifikasi evaluasi keperawatan pada pasien apendiktomi dengan nyeri akut 

di Ruang Apel RSUD Klungkung tahun 2019. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat ditinjau dari dua aspek yaitu 

segi praktis dan teoritis sebagai berikut : 

1 Manfaat praktis  

a. Bagi masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran bagi 

masyarakat dalam menanggulangi penyakit pada saluran pencernaan khususnya pada 
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Apendiktomi sebagai bentuk  tindakan yang dapat dilakukan secara mandiri dengan 

memperhatikan sisi positif dari asuhan keperawatan. 

b. Bagi penulis  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran tersendiri bagi 

peneliti, dan sebagai tugas akhir dalam jenjang pendidikan D III yang ditempuh 

peneliti. 

c. Bagi ilmu pengetahuan dan teknologi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan 

bagi perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien apendiktomi 

yang menjalani perawatan di Ruang Apel RSUD Klungkung dengan meningkatkan 

pemberian asuhan keperawatan dalam upaya peningkatan kondisi pasien secara bio-

psiko-sosio-kultural-spiritual. 

2 Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk memperdalam 

teori asuhan keperawatan pada pasien apendiktomi dan bahan evaluasi untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan khususnya mengenai asuhan keperawatan pada 

pasien apendiktomi dengan masalah keperawatan nyeri akut. 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

penelitian selanjutnya yang terkait dengan asuhan keperawatan dalam peningkatan 

kondisi pasien apendiktomi. 

 

 


