
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Nyeri Akut Pada Post Operasi Apendiktomi 

1. Pengertian apendisitis 

Apendisitis adalah kasus gawat bedah abdomen yang paling sering muncul. 

Apendisitis merupakan peradangan yang terjadi pada apendiks vermiformis, dan 

merupakan penyebab abdomen akut yang paling sering. Apendiks disebut juga 

umbai cacing. Istilah usus buntu yang selama ini di kenal dan digunakan di 

masyarakat kurang tepat, karena yang merupakan usus buntu selama ini dikenal dan 

digunakan di masyarakat kurang tepat, karena yang merupakan usus buntu 

sebenarnya ialah sekum.(Wijaya & Putri, 2014) 

2. Penyebab 

Menurut Haryono (2012) apendiksitis akut dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor terjadinya proses radang bakteria yang dicetuskan oleh beberapa faktor 

pencetus diantaranya hiperplasia jaringan limfe, fekalith, tumor apendiks, dan 

cacing askaris yang menyumbat. Menurut Sjamsuhidajat & Jong (2004) apendisitis 

disebabkan oleh infeksi bakteria. Sumbatan lumen apendiks merupakan faktor yang 

diajukan sebagai faktor pencetus disamping hiperplasia jaringan limfe, fekalit, 

tumor apendiks, dan cacing askaris yang dapat menyebabkan sumbatan terdapat 

pula penyebab yang dapat menimbulkan apendisitis yaitu erosi mukosa apendiks 

karena parasit seperti e.histolytica. Penelitian epidemiologi menyatakan peran 

kebiasaan makan-makanan rendah serat dan mempengaruhi konstipasi dapat 

menimbulkan apendisitis karena konstipasi akan menaikkan tekanan intrasekal 
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yang dapat menimbulkan sumbatan pada fungsional apendiks dan meningkatnya 

pertumbuhan kuman. 

1. Masalah keperawatan yang timbul 

Menurut Haryono (2012) diagnosa keperawatan yang muncul : 

Pasca Operatif 

a. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik (prosedur operasi)  

b. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 

faktor biologis (mual,muntah) 

c. Resiko infeksi berhubungan dengan tindakan invasive, insisi post 

pembedahan 

2. Konsep Nyeri Akut Pada Post Operasi Apendisitis 

1. Pengertian nyeri akut pada post operasi apendisitis 

Nyeri akut adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan 

dengan kerusakan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan 

berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan (PPNI, 

2017). International Association For The Study Of Pain Atau IASP mendefinisikan 

nyeri akut post operasi apendiktomi sebagai suatu sensori subyektif dan 

pengalaman emosional yang tidak menyenangkan berhubungan dengan kerusakan 

jaringan yang aktual atau potensial yang dirasakan dalam kejadian dimana terjadi 

kerusakan (Potter & Perry, 2009). 

2. Penyebab nyeri akut pada apendisitis 

Menurut (PPNI, 2016) beberapa penyebab terjadinya nyeri akut seperti agen 

pencedera fisik (mis. Abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat berat, 

prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan). Menurut (Haryono, 2012) pada 
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pasien pasca operasi apendiktomi mengalami nyeri akut yang berhubungan dengan 

agen injuri fisik ( insisi pembedahan pada apendiktomi).  

3. Patofisiologi 

Apendisitis biasanya disebabkan oleh penyumbangan lumen apendiks oleh 

hyperplasia folikel limfoid, fekalit, benda asing, struktur karena fikosis akibat 

peradangan sebelumnya atau neoplasma. Obstruksi tersebut menimbulkan mucus 

diproduksi mukosa mengalami bendungan. Makin lama mucus tersebut makin 

banyak, namun elastisitas dinding apendiks mempunyai keterbatasan sehingga 

menyebabkan peningkatan tekanan  intralumen, tekanan yang meningkat tersebut 

akan menghambat aliran limfe yang mengakibatkan edema. Diaforesis bakteri 

ulserasi mukosa pada saat inilah terjadi apendisitis akut fokal yang ditandai oleh 

nyeri epigastrium. 

Sekresi mucus terus berlanjut, tekanan akan terus meningkat hal tersebut 

akan menyebabkan obstruksi vena, edema bertambah dan bakteri akan menembus 

dinding apendiks. Peradangan yang timbul meluas dan mengenai peritoneum 

setempat sehingga menimbulkan nyeri di abdomen kanan bawah, keadaan ini 

disebut dengan apendisitis sukuratif akut. Aliran arteri terganggu akan terjadi infark 

dinding apendiks yang diikuti dengan gangrene stadium ini disebut dengan 

apendisitis gangrenosa. Bila dinding yang telah rapuh ini pecah akan terjadi 

apendisitis perforasi. 

Semua proses di atas berjalan lambat, omentum dan usus yang berdekatan 

akan bergerak ke arah apendiks hingga timbul suatu massa local yang disebut 

infiltrate apendukularis, perdangan apendiks dapat menjadi abses atau menghilang. 
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Anak-anak karena omentum lebih pendek dan apendiks lebih panjang dinding 

apendik lebih tipis, keadaan tersebut ditambah dengan daya tahan tubuh yang masih 

kurang memudahkan terjadinya perforasi, sedangkan pada orang tua perforasi 

mudah terjadi karena telah ada gangguan pembuluh darah (Wijaya & Putri, 2014) 

4. Tanda dan gejala 

Menurut ( PPNI, 2017) tanda gejala yang mencerminkan nyeri akut dibagi 

menjadi tanda gejala mayor yaitu tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, 

frekuensi nadi meningkat, sulit tidur  dan tanda gejala minor yaitu tekanan darah 

meningkat, pola napas berubah, nafsu makan berubah, proses berpikir terganggu, 

menarik diri, berfokus pada diri sendiri, diaforesis. Secara spesifik tanda gejala 

nyeri akut pada pasien apendisitis menurut (Wijaya & Putri, 2014) tanda dan gejala 

nyeri akut yang muncul data subyektif seperti nyeri daerah pusar menjalar ke daerah 

perut kanan bawah, mual,muntah, kembung, tidak nafsu makan, demam, tungkai 

kanan tidak dapat diluruskan , diare atau konstipasi, data obyektif seperti nyeri 

tekan di titik mc.burney, spasme otot, takikardi, takipnea, pucat, gelisah, bising usus 

berkurang atau tidak ada, demam 38-38,5°c. 

3. Asuhan Keperawatan Pada Apendisitis Dengan Keperawatan Nyeri 

Akut 

1. Pengkajian 

Pengkajian keperawatan adalah suatu bagian dari komponen proses 

keperawatan sebagai suatu usaha perawat dalam menggali permasalahan yang ada 

di pasien meliputi pengumpulan data tentang status kesehatan pasien yang 

dilakukan secara sistematis, menyeluruh atau komprehensif, akurat, singkat dan 

berlangsung secara berkesinambungan (Muttaqin, 2010). Pada klien dengan nyeri 
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akut dalam kategori fisiologis dengan subkategori nyeri dan kenyamanan, perawat 

harus mengkaji data mayor dan minor yang tercantum dalam buku Standar 

Diagnosa Keperawatan Indonesia (2017). Tanda dan gejala mayor diantaranya 

yaitu subyektif (mengeluh nyeri), obyektif (tampak meringis , bersikap protektif 

(mis.waspada, posisi menghindari nyeri), gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit 

tidur). Tanda dan gejala minor diantaranya yaitu obyektif (tekanan darah 

meningkat, pola nafas berubah, nafsu makan berubah, proses berpikir terganggu, 

menarik diri, berfokus pada diri sendiri, diaforesis.  

Pengkajian nyeri dengan prinsip teori PQRST (Morton, 2005) : 

1) Provokasi/paliatif adalah hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya nyeri, 

biasanya berupa trauma pada anggota tubuh yang mengalami prosedur bedah. 

2) Qualitay / quantity adalah rasa gejala nyeri yang dialami oleh pasien. Pasien 

dengan pasca operasi biasanya akan merasakan nyeri seperti ditusuk-tusuk atau 

sayatan. 

3) Region / radiation adalah tempat terjadinya rasa nyeri akibat pasca operasi 

4) Severity adalah tingkat nyeri yang dirasakan oleh pasien, dapat dinilai dengan 

skala 0-10 

5) Timing adalah waktu terjadinya nyeri, selama nyeri berlangsung, dan dalam 

kondisi seperti apa nyeri itu muncul. 

2. Diagnosa keperawatan 

Diagnosa keperawatan merupakan suatu keputusan klinik tentang respon dari  

individu,   keluarga dan masyarakat  tentang masalah kesehatan aktual atau 

potensial, berdasarkan pendidikan dan pengalamannya, perawat  secara 

akuntabilitas dapat mengidentifikasi dan memberikan intervensi secara pasti untuk 
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menjaga, menurunkan, membatasi, mencegah dan merubah status kesehatan klien 

(Herdman, 2012). Adapun diagnosa keperawatan yang akan diteliti pada penelitian 

ini yaitu  nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik (prosedur operasi) 

ditandai dengan pasien mengeluh nyeri, tampak meringis, bersikap protektif, 

gelisah. (PPNI, 2017). 

3. Intervensi keperawatan 

Intervensi keperawatan adalah segala treatment yang dikerjakan oleh 

perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai 

luaran (outcome) yang diharapkan  (PPNI, 2018). 

Selama perencanaan dibuat prioritas dengan kolaborasi pasien dan keluarga, 

konsultasi tim kesehatan lain, modifikasi asuhan keperawatan dan catat informasi 

yang relevan tentang kebutuhan perawatan kesehatan pasien dan penatalaksanaan 

klinik. 

Tujuan dan kriteria hasil untuk masalah nyeri akut mengacu pada standar 

luaran keperawatan indonesia mengenai aspek-aspek yang dapat diobservasi 

meliputi kondisi, perilaku, atau persepsi pasien, keluarga atau komunitas sebagai 

respons terhadap intervensi keperawatan adalah sebagai berikut : 
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Intervensi yang dilakukan untuk mengatasi masalah nyeri akut sesuai 

dengan standar intervensi keperawatan indonesia antara lain : 

 

Tabel 1  

Perencanaan Keperawatan Nyeri Akut Pada Post Operasi Apendiktomi 

Diagnosa keperawatan  Tujuan Keperawatan Perencanaan Keperawatan  

1 2 3 

Nyeri akut berhubungan 

dengan agen pencedera fisik 

(prosedur operasi) ditandai 

dengan mengeluh nyeri, 

tampak meringis, bersikap 

protektif, gelisah. 

 

Setelah dilakukan intervensi 

keperawatan selama 3 x 24 

jam, maka nyeri akut 

menurun dengan kriteria 

hasil: 

a. Tidak mengeluh 

nyeri 

b. Tidak meringis 

c. Tidak bersikap 

protektif 

d. Tidak gelisah 

e. Frekuensi nadi 

menurun 

f. Tidak sulit tidur 

g. Tekanan darah 

menurun 

h. Pola napas teratur 

i. Nafsu makan teratur 

j. Proses berpikir tidak 

terganggu 

k. Tidak menarik diri 

l. Tidak berfokus pada 

diri sendiri 

m. Diaforesis 

Intervensi Utama :  

Dukungan Nyeri Akut : 

Edukasi Manajemen Nyeri : 

a. Identifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, 

intensitas nyeri 

b. Identifikasi skala 

nyeri 

c. Identifikasi respons 

nyeri non verbal 

d. Identifikasi 

pengetahuan dan 

keyakinan tentang 

nyeri 

e. Monitor keberhasilan 

terapi komplementer 

yang sudah diberikan 

f. Berikan teknik 

nonfarmakologis 

untuk mengurangi 

rasa nyeri 

g. Pertimbangkan jenis 

dan sumber nyeri 

dalam pemilihan 

strategi meredakan 

nyeri  
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1 2 3 

 

  h. Jelaskan penyebab, 

periode, dan pemicu 

nyeri 

i. Jelaskan strategi 

meredakan nyeri 

Dukungan Nyeri Akut : 

Pemberian Analgetik 

a. Identifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, 

intensitas nyeri 

b. Monitor efek 

samping penggunaan 

analgetik 

c. Fasilitasi istirahat 

dan tidur 

d. Pertimbangkan jenis 

dan sumber nyeri 

dalam pemilihan 

strategi meredakan 

nyeri  

e. Kolaborasi 

pemberian analgetik, 

jika perlu 

 

 
Sumber :  Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. (PPNI, 2018) 

 

4. Implementasi keperawatan 

Menurut (Kozier dkk, 2010) implementasi keperawatan merupakan sebuah 

fase dimana perawat melaksanakan rencana atau intervensi yang sudah 

dilaksanakan sebelumnya. Berdasarkan terminology nic, implementasi terdiri atas 

melakukan dan mendokumentasikan yang merupakan tindakan khusus yang 

digunakan untuk melaksanakan intervensi (Debora, 2013). Terdapat berbagai 
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tindakan yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri. Implementasi lebih 

ditujukkan pada upaya perawatan dalam meningkatkan kenyamanan, upaya 

pemberian informasi yang akurat, upaya mempertahankan kesejahteraan, upaya 

tindakan peredaan nyeri non farmakologis, dan pemberian terapi non-farmakologis 

(Andarmoyo, 2013).  

5. Evaluasi keperawatan 

Evaluasi keperawatan menurut (Tarwoto & Wartonah, 2015) merupakan 

tindakan akhir dalam proses keperawatan. Menurut Deswani (2011) evaluasi dapat 

berupa evaluasi struktur, proses dan hasil. Menurut Dinarti, dkk (2013) evaluasi 

asuhan keperawatan didokumentasikan dalam bentuk SOAP (Subyektif, Obyektif, 

Assessment, Planing). Evaluasi merupakan langkah proses keperawatan yang 

memungkinkan perawat untuk menentukan apakah intervensi keperawatan telah 

berhasil meningkatkan kondisi pasien.evaluasi keperawatan terhadap pasien 

dengan masalah nyeri dilakukan dengan menilai kemampuan pasien dalam 

merespon rangsangan nyeri diantaranya (Andarmoyo, 2013): 

a. Mampu mengenali nyeri (skala, intensitas, frekuensi, dan tanda nyeri) 

b. Mampu melaporkan nyeri yang terkontrol 

c. Melaporkan bahwa nyeri telah berkurang dengan menggunakan manajemen 

nyeri. 

 


