
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Apendiksitis merupakan peradangan yang terjadi pada apendiks verniformis,dan 

merupakan penyebab masalah abdomen akut yang paling sering dan dapat mengenai semua umur 

baik laki-laki maupun perempuan, tetapi lebih sering menyerang laki-laki berusia 10-30 tahun 

(Mansjore et al., 2008). Berdasarkan data World Health Organization (2010) yang dikutip oleh 

Faridah (2015), angka mortalitas akibat apendiksitis adalah 21.000 jiwa, di mana populasi laki-

laki lebih banyak dibandingkan perempuan, di Amerika Serikat kejadian apendiksitis terdapat 

70.000 kasus apendiksitis setiap tahunnya.  

Menurut Faridah (2015), kejadian apendiksitis yang terjadi di ruang bedah (Bougenvile) 

rumah sakit Dr.Soegiri Lamongan pada tahun 2013 sebanyak 126 orang, pada tahun 2014 

sebanyak 104 orang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bali kasus apendiksitis tahun 

2014 sebanyak 362 kasus, tahun 2015 meningkat menjadi 1.422 kasus. Menurut data yang 

diperoleh di RSUD Manusada Badung, didapatkan data kasus apendiksitis yang terjadi pada 

tahun 2015 sebanyak 273 kasus, tahun 2016 sebanyak 36 kasus. 

Apendiksitis bila tidak ditangani secara cepat, maka akan menimbulkan komplikasi, 

komplikasi tersering yang dialami pasien apendiksitis akut adalah apendiksitis perforasi  dengan 

pasien apendiksitis perforasi tanpa peritonitis umum 23 orang (39,7%), sedangkan yang telah 

mengalami peritonitis umum sebanyak 14 orang (24,1%) (Shiddiq, 2013). Pembedahan yang 

dilakukan untuk pengangkatan apendiks dalam menangani apendiksitis yang telah terjadi disebut 

dengan apendiktomi (Muttaqin and Sari, 2009). 
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Apendiktomi merupakan pembedahan atau operasi klasik pengangkatan apendiks yang 

diindikasikan bila diagnosa apendiksitis telah ditegakkan(Mansjore et al., 2008). Pembedahan 

apendiktomi menyebabkan kerusakan jaringan dan menimbulkan nyeri, kerusakan tersebut 

mempengaruhi sensitivitas ujung-ujung saraf, adanya hal ini menstimulus jaringan untuk aktivasi 

pelepasan zat-zat kimia, hal ini merupakan penyebab munculnya nyeri terutama nyeri post 

operasi apendiktomi (Potter and Perry, 2010). 

Prevalensi nyeri klien pasca bedah dengan tingkat nyeri berat yaitu 34,8%, sedangkan 

dengan nyeri sedang yaitu 57,0% (Milutinovi, Milovanovi and Pjevi, 2009). Berdasarkan 

penelitian Indri, Karim and Elita (2014), prevalensi nyeri post operasi apendiktomi dengan 

tingkat nyeri berat yaitu 70,4%, dengan tingkat nyeri sedang yaitu 29,9%.  

Menurut penelitian Indri, Karim and Elita (2014), nyeri post operasi apendiktomi apabila 

tidak ditangani akan berakibat pada kualitas tidur klien persentase klien dengan kualitas tidur 

buruk yaitu 68,5% sedangkan persentase klien dengan kualitas tidur baik yaitu 31,5%. Perawatan 

klien apendiktomi salah satunya adalah dengan dilakukannya mobilisasi(Maryunani, 2014).  

Latihan mobilisasi dapat meningkatkan sirkulasi darah yang akan memicu penurunan 

nyeri dan bertujuan untuk merangsang peristaltik, mempercepat proses penyembuhan 

luka(Maryunani, 2014). Mobilisasi bila tidak dilakukan akan menyebabkan gangguan fungsi 

tubuh, aliran darah tersumbat dan peningkatan intensitas nyeri. Mobilisasi dini mempunyai 

peranan penting dalam mengurangi rasa nyeri dengan cara menghilangkan konsentrasi klien pada 

lokasi nyeri, mengurangi aktivitas mediator kimiawi pada proses peradangan yang meningkatkan 

respon nyeri serta meminimalkan transmisi saraf nyeri menuju saraf pusat (Potter and Perry, 

2010). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Mitrawati tia, Andoko (2015), dengan jumlah sampel 

sebanyak 15 orang klien,  delapan orang klien (53,3%) bergerak, sedangkan tujuh orang klien 

(46,67%) tidak bergerak. Lamanya penyembuhan luka tercepat adalah tiga hari dan terlama 

adalah delapan hari. Rata-rata lamanya penyembuhan dengan mobilisasi dini bergerak adalah 

empat hari sedangkan penyembuhan luka dengan mobilisasi dini tidak bergerak adalah enam 

hari.  

Keberhasilan mobilisasi dini untuk mengurangi tingkat nyeri yang dirasakan sudah 

dibuktikan oleh Caecilia and Pristahayuningtyas (2016) dalam jurnal Pustaka Kesehatan, 

menyatakan bahwa ada perbedaan antara tingkat nyeri sebelum dilakukan mobilisasi dini dengan 

tingkat nyeri setelah dilakukan mobilisasi dini. Tingkat nyeri sebelum dilakukan mobilisasi dini 

yaitu didapat dari nilai rata-rata skala nyeri yang dialami responden yaitu 7,75 atau termasuk 

dalam kategori skala nyeri berat menurut Mac Caffery dan Beebe, namun setelah dilakukan 

mobilisasi dini skala nyeri yang didapat dari responden menjadi berkurang menjadi 5,62 yang 

termasuk dalam kategori skala nyeri sedang.  

Penelitian Caecilia and Pristahayuningtyas (2016), menunjukkan bahwa nilai skala nyeri 

responden sebelum dan sesudah dilakukan mobilisasi dini secara keseluruhan mengalami 

penurunan. Penurunan skala nyeri tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya pengalihan pemusatan 

perhatian pasien, yang sebelumnya berfokus pada nyeri yang dialami, namun saat dilakukan 

mobilisasi dini, pemusatan perhatian terhadap nyeri dialihkan pada kegiatan mobilisasi dini 

(Ganong, 2008).  

 Studi pendahuluan yang dilakukan pada hari kamis tanggal 11 Januari 2018 di Ruang 

Janger RSUD Mangusada Badung didapatkan 1klien yang mengalami apendiktomi hari ke-0 dan 

mengeluh nyeri. Berdasarkan hasil observasi calon peneliti, mobilisasi dini di ruang janger 
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dilakukan pada 6-8 jam pertama agar klien tidak susah bergerak, luka tidak kaku dan mengurangi 

nyeri. Pelaksaan mobilisasi dini dengan menggerakkan ekstremitas dan miring kiri miring kanan, 

saat sebelum melakukan mobilisasi dini nyeri klien berada pada skala 7 yaitu skala nyeri berat 

terkontrol, setelah melakukan mobilisasi dini skala nyeri klien berada pada skala 4 yaitu nyeri 

sedang. Berdasarkan uraian di atas peneliti sangat tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah yang 

berjudul “Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian Prosedur Mobilisasi Diniuntuk Mengatasi 

Nyeri Akut pada Pasien Appendiktomi Hari Ke-0”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Masalah keperawatan utama pada pasien Apendiktomi pada pasien Apendiksitis yaitu 

nyeri akut. Menurut PPNI (2017), Nyeri akut adalah pengalaman sensorik atau emosional yang 

berkaitan dengan kerusakan jaringan akutual atau fungsional. Salah satu tindakan untuk 

mengatasi nyeri akut pada pasien apendiktomi yaitu mobilisasi dini. Permasalah dalam penelitian 

ini adalah  “Bagaimanakah asuhan keperawatan dengan pemberian prosedur mobilisasi dini 

untuk mengatasi nyeri akut pada pasien apendiktomi hari ke-0?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk menerapkan dan mengetahui asuhan keperawatan dengan pemberian prosedur 

mobilisasi dini untuk mengatasi nyeri akut pada pasien apendiktomi hari ke-0 melalui proses 

keperawatan. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengobservasi pengkajian pada klien dengan apendiktomi untuk mengatasi nyeri akut. 

b. Mengobservasi diagnosa keperawatan pada klien apendiktomi untuk mengatasi nyeri akut. 
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c. Mengobservasi rencana asuhan keperawatan pemberian prosedur mobilisasi dini  pada klien 

apendiktomi untuk mengatasi nyeri akut. 

d. Mengobservasi implementasi keperawatan pemberian prosedur mobilisasi dini pada klien 

apendiktomi untuk mengatasi nyeri akut. 

e. Mengobservasi evaluasi keperawatan pemberian prosedur mobilisasi dini pada klien 

apendiktomi untuk mengatasi nyeri akut. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi peneliti 

Memberikan pengalaman yang nyata untuk melakukan observasi dalam memberikan 

asuhan keperawatan pemberian prosedur mobilisasi dini untuk mengatasi nyeri akut pada pasien 

apendiktomi hari ke-0 dan untuk menambah pengetahuan peneliti khususnya dalam 

penatalaksanaan keperawatan pada pasien post operasi.  

b. Bagi ilmu pengetahuan 

1) Dapat digunakan sebagai masukan dalam pengetahuan ilmu keperawatan tentang asuhan 

keperawatan pemberian prosedur mobilisasi dini untuk mengatasi nyeri akut pada pasien 

apendiktomi hari ke-0. 

2) Dapat digunakan sebagai  bahan pertimbangan dalam memberikan asuhan keperawatan 

pemberian prosedur mobilisasi dini untuk mengatasi nyeri akut pada pasien apendiktomi hari 

ke-0. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi pelayanan kesehatan 
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1) Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang gambaran asuhan keperawatan 

pemberian prosedur mobilisasi dini untuk mengatasi nyeri akut pada pasien apendiktomi hari 

ke-0. 

2) Dapat membantu menerapkan asuhan keperawatan pemberian prosedur mobilisasi dini untuk 

mengatasi nyeri akut pada pasien apendiktomi hari ke-0 

b. Bagi pasien 

Memberikan pengetahuan tambahan pada pasien dan keluarga sehingga dapat lebih 

mengetahui tentang penyakit apendiks, dan dapat mengetahui cara merawat anggota keluarga 

yang mengalami penyakit apendiks pasca operasi. 

c. Bagi intitusi pendidikan 

Dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi institusi pendidikan dalam pengetahuan, 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di masa yang akan datang. 
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