
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Appendicitis merupakan salah satu penyakit infeksi yang paling sering 

ditemukaan pada infeksi yang terjadi di abdomen dan membutuhkan tindakan 

pembedahan secara emergency (Wickramasinghe et.al, 2021). Appendicitis dapat terjadi 

pada semua kategori usia dan jenis kelamin. Perempuan dan anak pada usia 15-19 tahun 

menduduki kasus appendicitis terbanyak di seluruh dunia (Wickramasinghe et.al, 2021).   

Kasus appendicitis ditemukan cukup tinggi. Data menunjukkan bahwa sampai 

dengan tahun 2019 sebanyak 17,7 juta orang di seluruh dunia mengalami appendicitis 

(Wickramasinghe et.al, 2021).  . Data statistik menunjukkan rata-rata kasus appendicitis 

di Indonesia sebanyak 10 juta kasus tiap tahunnya dengan morbiditas 95 per 1000 

penduduk per tahunnya sehingga menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan kasus 

apedincitis kedua di ASEAN (Mirantika et.al, 2021). Data Registrasi pasien RSD 

Mangusada menunjukkan terdapat 496 kasus post appendiktomy pada tahun 2021. 

Sebagai salah satu penyakit infeksi di region abdomen kanan bawah, appendicitis 

memilki komplikasi yang cukup serius apabila tidak dilakukan penanganan secara tepat. 

Komplikasi yang paling sering ditemui seperti ileus, pelengkatan, perforasi abses 

abdomen atau pelvis hinga peritonitis (Hartawan,dkk, 2020). Apabila tidak segera 

ditangani dengan tepat, apendisitis dapat menyebabkan terjadinya perforasi. Komplikasi 

yang harus dihindari adalah adanya perforasi yang dapat menyebabkan timbulnya 

peritonitis hingga sepsis (Alnaz et.al, 2020). Gejala yang muncul pada pasien appendicitis 

dengan perforasi dapat berupa demam tinggi, nyeri hebat pada seluruh area abdomen dan 

distensi abdomen (Mirantika et.al, 2021). Appendicitis dengan adanya komplikasi 

membutuhkan tindakan pembedahan appendictomy emergency untuk meminimalisir 

tingkat keparahan penyakit yang diderita (Alnaz et.al, 2020). 
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Appendictomy adalah suatu tindakan pembedahan dengan memotong appendiks 

yang mengalami peradangan (Wati et.al, 2020). Tindakan pembedahan appendiktomy 

dapat menimbulkan nyeri yang bersifat akut pada pasien yang dapat menyebabkan proses 

penyembuhan luka menjadi lama. Menurut Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia 

(2018) Nyeri Akut didefinisikan sebagai pengalaman sensorik atau emosional yang 

berkatitan dengan kerusakan jaringan actual atau fungsional dengan onset mendadak atau 

lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. 

Dalam keadaan nyeri, kadar β endorphin mengalami peningkatan serta mensupresi 

makrofah sehingga aktifitas makrofag yang dipengaruhi oleh IFN γ menurun yang akan 

menyebabkan terganggunya penyembuhan luka (Putri, 2019).  

Penatalaksanaan nyeri pada pasien yang mengalami nyeri dapat dilakukan secara 

farmakologi dan nonfarmakologi. Dokter akan memberikan terapi farmakologi nyeri 

secara intravena dan peroral sesuai dengan indikasi dan tingkat nyeri yang dirasakan. 

Perawat dapat melakukan tindakan kolaboratif bersama dokter dalam memberikan terapi 

analgetik untuk mengatasi nyeri yang dirasakan oleh pasien. Terdapat beberapa tindakan 

nonfarmakologi untuk mengatasi nyeri seperti relaksasi, distraksi, massage, guided 

imaginary dan aromaterapi (Kadri & Fitrianti, 2020). Pengalaman yang telah didapatkan 

saat dinas di ruang Janger RSD Mangusada badung menunjukkan pelaksanaan terapi 

nonfarmakologi nyeri yang sudah dilakukan seperti menggunakan teknik napas dalam.  

Terapi music juga termasuk salah satu terapi nonfarmakologi nyeri yang terbukti 

memiliki efek yang positif dalam menurunkan tingkat nyeri yang dialami oleh pasien. 

Musik memiliki efek terapi yang rekreatif dan dapat digunakan sebagai terapi 

dalam bidang kesehatan (Sandra et al., 2020). Mendengarkan musik dapat memproduksi 

zat endorphin (substansi sejenis morphin yang dapa mengurangi rasa sakit/nyeri) 

berperan dalam menghambat transmisi impuls nyeri di sistem saraf pusat, sehingga 

sensasi nyeri yang dirasakan dapat berkurang (Novadhila et.al, 2021). Suatu music akan 
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dapat memberikan efek terapeutik terhadap nyeri adalah music yang nondramatis, 

dinamikanya dapat diprediksi, mempunyai nada yang lembut, harmonis, tidak bersyair 

serta memiliki tempo 60-80 menit (Arisnawati, 2019). Musik klasik mozzart memiliki 

tempo yang lambat dan menenangkan sehingga dapat menjadi alternatif sebagai tindakan 

nonfarmakologi dalam mengatasi nyeri (Sandra et al., 2020). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terapi musik klasik mozzart memiliki 

pengaruh yang baik dalam mengurangi tingkat nyeri pada pasien post operative. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mayenti dan Sari (2020) menunjukkan bahwa dengan 

mendengarkan terapi music klasik mozzart dapat menurunkan tingkat nyeri pasien post 

operasi fraktur (p value =0.000). Studi kasus yang dilakukan oleh Rais dan Alfiyanti 

(2020) menunjukkan bahwa terdapat penurunan nyeri dari nyeri Sedang menjadi nyeri 

ringan pada anak yang dilakukan tindakan laparotomy setelah dilakukan terapi music 

klassik mozzart selama 15 menit.  

Studi kasus yang dilakukan oleh penulis, ditemukan pasien Ny. KD dengan  post 

Appendictomy  mengalami keluhan nyeri setelah dilakukan tindakan appendectomy. 

Melihat fenomena tersebut, penulis tertarik untuk menulis Karya Ilmiah Akhir Ners 

dengan judul “ Asuhan Keperawatan Nyeri Akut pada Ny. KD dengan post 

Appendictomy dengan Intervensi Pemberian Terapi Musik Klasik Mozzart di RSD 

Mangusada Badung” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka dapat 

dirumuskan masalah “Bagaimana Gambaran “Asuhan Keperawatan Nyeri Akut 

Pada Pasien  Post Appendictomy Dengan Intervensi Terapi Musik Klasik 

Mozzart Di RSDMangusada Badung Tahun 2022” ?”  
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum Penelitian 

Tujuan umum dari penulisan Karya Ilmiah Akhir Ners ini adalah untuk 

mengetahui gambaran “Asuhan Keperawatan Nyeri Akut Pada Pasien  Post 

Appendictomy Dengan Intervensi Terapi Musik Klasik Mozzart Di 

RSDMangusada Badung Tahun 2022” 

2. Tujuan Khusus Penelitian 

Adapun tujuan khusus dari penyusunan Karya Ilmiah Akhir Ners ini  adalah: 

a. Mengidentifikasi data hasil pengkajian pada pasien post Appendictomy dengan 

nyeri akut  di RSD Mangusada Badung Tahun 2022 

b.  Mengidentifikasi rumusan  diagnosa keperawatan pada pasien post 

Appendictomy dengan nyeri akut  di RSD Mangusada Badung Tahun 2022 

c. Mengidentifikasi rencana keperawatan  pada pasien post Appendictomy dengan 

nyeri akut  di RSD Mangusada Badung Tahun 2022 

d.  Mengidentifikasi tindakan keperawatan inovasi yaitu terapi musik klasik 

mozzart pada pasien post Appendictomy dengan nyeri akut  di RSD Mangusada 

BadungTahun 2022 

e. Mengidentifikasi  hasil evaluasi pada asuhan keperawatan nyeri akut pada 

pasien dengan  post Appendictomy di RSD Mangusada Badung Tahun 2022 

f. Menganalisis intervensi inovasi terapi musik klassik mozzart terhadap penurunan 

intensitas nyeri pada pasien dengan post Appendiktomy  di RSD Mangusada Badung 

Tahun 2022 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pelayanan 

Dapat menjadi acuan perawat untuk melakukan tindakan keperawatan 

mandiri dalam melakukan Asuhan Keperawatan Nyeri Akut post Appendictomy 

dengan Intervensi Pemberian Terapi Musik Klasik Mozzart di RSD Mangusada 

BadungTahun 2022 

2. Bagi Keilmuan 

Dapat menjadi bahan evaluasi mengenai sejauh mana perawat menggunakan 

keilmuannya dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien nyeri akut post 

Appendictomy dengan Intervensi Pemberian Terapi Musik Klasik Mozzart di 

RSD Mangusada Badung Tahun 2022 

3. Bagi Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber data dan perbandingan bagi peneliti 

berikutnya, khususnya yang terkait dengan asuhan keperawatan nyeri akut pada 

pasien  post Appendictomy dengan Intervensi Pemberian Terapi Musik Klasik 

Mozzart di RSD Mangusada Badung Tahun 2022. 
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