
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan 

sosial yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan, 

dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta 

prosesnya (WHO, 2020). Rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi 

merupakan salah satu faktor resiko untuk mengalami gangguan kesehatan. Salah 

satu gangguan kesehatan yang sering terjadi pada sistem reproduksi wanita adalah 

kista ovarium. 

Kista ovarium adalah jenis tumor jinak berupa kantong abnormal berisi 

cairan atau setengah cair yang tumbuh di indung telur (ovarium). Sampai saat ini, 

penyebab kista ovarium belum diketahui dengan pasti, namun beberapa teori 

menyatakan bahwa adanya gangguan dalam pembentukan estrogen dan dalam 

mekanisme umpan balik antara ovarium dengan hipotalamus. Salah satu penyebab 

terbentuknya kista pada ovarium adalah dari perkembangan sel telur yang tidak 

dibuahi dalam ovarium  (Yuli Aspiani, 2017).  

Menurut penelitian oleh (Mulyati, 2014) tentang hubungan pengetahuan 

dan sikap wanita usia subur dengan pencegahan kista ovarium di Wilayah Kerja 

Puskesmas Rawasari Kota Jambi. Hasil penelitian menyebutkan responden yang 

memiliki pengetahuan rendah sebanyak 57 (59,4%) responden, pengetahuan 

tinggi sebanyak 39 (40,6%) responden. Responden yang memiliki sikap negatif 

tentang kista ovarium sebanyak 63 (65,6%), sikap positif tentang kista ovarium 



2 

 

sebanyak 33 (34,3%) responden. Responden yang memiliki pencegahan tentang 

kista ovarium sebanyak 36 (37,5%) responden. 

Menurut WHO (2010), di Nepal menunjukan angka kejadian kista 

ovarium sekitar 90,5% sedangkan angka kejadian kista ovarium di Kathmandu 

Amerika Serikat memperkirakan bahwa pada tahun 2014 sekitar 21.980 kasus. 

Angka kejadian kista ovarium tertinggi ditemukan pada negara maju, dengan rata-

rata 10 per 100.000, kecuali di Jepang (6,5 per 100.000). Angka kejadian kista 

ovarium di Amerika (7,7 per 100.000) relatif lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan kejadian di Asia dan Afrika. Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 

2013, angka kejadian kista ovarium di Indonesia sudah mencapai 37,2%, beberapa 

faktor resikonya seperti nullipara atau yang kurang subur, melahirkan pertama 

kali pada usia di atas 35 tahun, wanita yang mempunyai keluarga dengan riwayat 

kehamilan pertama terjadi pada usia di bawah 25 tahun paling sering terdapat 

pada wanita berusia antara 20-50 tahun (Adriani, 2018). 

Angka kejadian kista ovarium di Indonesia pada Tahun 2015 sebanyak 

23.400 orang dan meninggal sebanyak 13.900 orang. Menurut Standar Pelayanan 

Medik Obstetri dan Ginekologi tahun 2006, tingginya angka kematian karena 

penyakit ini dikarenakan tanpa adanya gejala dan tanpa menimbulkan keluhan, 

sehingga sulitnya mendeteksi penyakit ini menyebabkan 60%-70% perempuan 

datang pada stadium lanjut. Perjalanan penyakit ini disebut juga silent killer atau 

secara diam-diam menyebabkan banyak wanita yang tidak menyadari bahwa 

dirinya sudah terserang kista ovarium. Insiden kista ovarium yaitu 7% dari 

populasi wanita dan 85% bersifat jinak (Kurniawaty, 2019). Dan walaupun kista 
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ovarium bersifat tumor jinak, tidak menutup kemungkinan akan menjadi tumor 

ganas atau kanker (Herawati, Kusumawati, & Hidayat, 2011). 

Kista ovarium apabila tidak ditindaklanjuti dengan pembedahan akan 

berisiko mengalami degenerasi keganasan menjadi kanker, disamping itu bisa 

mengalami torsi sehingga menimbulkan nyeri akut, perdarahan, atau infeksi 

bahkan sampai kematian. Menurut data statistik The American Cancer Society, 

kejadian kanker ovarium sekitar 4% dari seluruh keganasan pada wanita dan 

menempati peringkat kelima dari penyebab kematian akibat kanker.  

Berdasarkan hasil penelitian (Herawati et al., 2011) di RSUD 

Banjarmasin menyebutkan 186 kasus kista ovarium, didapatkan bahwa umur 

perempuan berisiko (umur 20-40 tahun) memiliki 5 kali kemungkinan terkena 

kista ovarium yaitu sebesar 29,1%, siklus menstruasi yang tidak teratur memiliki 

risiko 2 kali dengan probabilitas 5,8%, status pernikahan memiliki kontribusi 

sebanyak 9 kali lebih berisiko yaitu 6,8%, paritas pada ibu yang pernah 

melahirkan akan mengurangi risiko kista ovarium sebesar 69,5%, dengan 

kontribusi 2%. Obesitas memiliki resiko 3 kali dengan probability 19,5%, 

keluarga yang memiliki riwayat kista ovarium memiliki risiko 1 kali dengan 

kontribusi 1,4%. Menarche tidak berhubungan dengan kista ovarium. 

Diagnosis kista ovarium ditegakkan melalui pemeriksaan dengan 

Ultrasonografi atau USG (abdomen atau transvaginal), kolposkopi screening, dan 

pemeriksaan darah (tumor marker atau petanda tumor). Penatalaksaan untuk kista 

ovarium, jika kista tidak menimbulkan gejala maka cukup diobservasi selama 1-2 

bulan, karena kista fungsional akan menghilang dengan sendirinya setelah satu 

atau dua siklus haid. Akan tetapi, jika kista membesar maka dilakukan tindakan 
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pembedahan yakni dilakukan pengangkatan kista dengan tindakan laparoskopi 

atau laparatomi (Setyorini, 2014). 

Post operasi adalah masa setelah dilakukannya pembedahan yang dimulai 

saat responden dipindahkan ke ruang pemulihan dan berakhir sampai evaluasi 

selanjutnya. Efek post operasi kista ovarium akan mengalami nyeri akibat 

dilakukannya pembedahan. Setelah pembiusan habis akan timbul nyeri 

dikarenakan terdapatnya kerusakan jaringan. Nyeri merupakan keluhan yang 

paling sering diungkapkan responden dengan tindakan pembedahan atau operasi. 

Nyeri merupakan kondisi berupa perasaan tidak menyenangkan bersifat sangat 

subjektif karena perasaan nyeri berbeda pada setiap orang dalam hal skala atau 

tingkatannya, dan hanya orang tersebutlah yang dapat menjelaskan atau 

mengevaluasi rasa nyeri yang dialaminya. Penyebabnya dapat berupa agen 

pencedera fisiologis (inflamasi, iskemia, neoplasma), agen pencedera kimiawi 

(terbakar, bahan kimia iritan), dan agen pencedera fisik (abses, amputasi, terbakar, 

terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan) 

(Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016a).  

Berdasarkan data dari Rekam Medik RSUD Wangaya Denpasar 

menunjukkan bahwa insiden kista ovarium dalam tiga tahun terakhir berfluktuasi 

dimana pada tahun 2017 sebanyak 45 kasus, pada tahun 2018 terjadi penurunan 

sebanyak 39 kasus, dan pada tahun 2019 sebanyak 39 kasus. Dari data yang 

tercantum di buku registrasi pasien menunjukkan bahwa sebagian besar 

melakukan tindakan operasi untuk mengatasi kista ovarium. 

Pembedahan kista ovarium menimbulkan masalah keperawatan yaitu 

nyeri akut yang berintensitas ringan hingga berat dengan onset mendadak atau 
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lambat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Tanda gejala mayor yang muncul 

adalah pasien mengeluh nyeri, pasien tampak meringis, bersikap protektif, 

gelisah, frekuensi nadi meningkat, dan sulit tidur (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 

2016a). 

Tindakan operasi akan mengakibatkan trauma dan inflamasi pada 

jaringan sekitar sehingga menimbulkan stimulus nosiseptif yang merangsang 

reseptor nosiseptif. Pada saat terjadi respons inflamasi, mediator inflamasi 

(sitokin, bradikinin, dan prostaglandin) dilepaskan pada jaringan yang mengalami 

kerusakan, akibatnya nyeri nosiseptif dirasakan. Selain itu, respons inflamasi 

menyebabkan terjadinya perubahan plastisitas reversibel pada reseptor nosiseptor 

yang membuat ambang rangsang reseptor nosiseptor menurun. Hal tersebut 

menyebabkan sensitivitas terhadap nyeri meningkat pada daerah yang mengalami 

kerusakan jaringan. 

Penanganan yang cepat dan akurat dibutuhkan untuk pencegahan 

komplikasi pada tindakan laparotomi yang merupakan penyayatan operasi melalui 

dinding abdominal midline atau flank untuk melakukan visualisasi organ di dalam 

abdominal. Setelah bagian yang akan ditangani ditampilkan, dilakukan tindakan 

perbaikan yang diakhiri dengan penutupan dan penjahitan luka (Sjamsuhidrajat & 

Jong, 1997). Adapun komplikasi atau dampak buruk dari penyembuhan luka ialah 

infeksi luka operasi (ILO) pasca pembedahan (Putra, Sandy, Yuliwar, & Utami, 

2015). Maka dari itu tindakan pasca pembedahan membutuhkan perawatan oleh 

tenaga medis untuk menstabilkan kondisi responden baik dari segi menghilangkan 

nyeri ataupun pencegahan komplikasi. 
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Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian tentang “Gambaran Asuhan Keperawatan pada Ibu Post Operasi Kista 

Ovarium dengan Nyeri Akut”. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan pada Ibu Post Operasi 

Kista Ovarium dengan Nyeri Akut ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan asuhan keperawatan pada 

ibu post operasi kista ovarium dengan nyeri akut. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari penelitian dengan studi data reporitory gambaran 

asuhan keperawatan pada ibu post operasi kista ovarium dengan nyeri akut adalah 

sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi pengkajian keperawatan pada ibu post operasi kista ovarium 

dengan nyeri akut  

b. Mengidentifikasi diagnosis keperawatan pada ibu post operasi kista ovarium 

dengan nyeri akut  

c. Mengidentifikasi intervensi keperawatan pada ibu post operasi kista ovarium 

dengan nyeri akut  

d. Mengidentifikasi implementasi keperawatan pada ibu post operasi kista 

ovarium dengan nyeri akut  

e. Mengidentifikasi hasil evaluasi keperawatan pada ibu post operasi kista 

ovarium dengan nyeri akut  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi perkembangan IPTEK keperawatan 

Penelitian dengan menggunakan metode studi data repository ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang keperawatan maternitas khususnya asuhan 

keperawatan pada ibu post operasi kista ovarium dengan nyeri akut. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian dengan menggunakan metode studi data repository ini dapat 

digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian 

mengenai asuhan keperawatan pada ibu post operasi kista ovarium dengan nyeri 

akut dan menambah pengetahuan peneliti khususnya dalam pelaksanaan 

keperawatan pada kasus nyeri akut. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian dengan menggunakan metode studi data repository ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi tenaga kesehatan yang 

melakukan edukasi dalam memberikan asuhan keperawatan pada ibu post operasi 

kista ovarium dengan nyeri akut guna meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. 

 


