
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Appendiktomi 

1. Pengertian Apendiktomi 

Apendiktomi adalah pembedahan atau operasi pengangkatan apendiks. 

Apendiktomi merupakan pengobatan melalui prosedur tindakan operasi hanya 

untuk penyakit apendisitis atau penyingkiran/pengangkatan usus buntu yang 

terinfeksi. Apendiktomi dilakukan sesegera mungkin untuk menurunkan risiko 

perforasi lebih lanjut seperti peritonitis atau abses (Wainsani & Khoiriyah, 2020). 

2. Tipe-tipe Apendiktomi 

Terdapat 2 jenis apendiktomi yaitu (Tanjung, 2020):  

a. Operasi usus buntu terbuka. Apendektomi terbuka dilakukan dengan membuat 

irisan pada bagian kanan bawah perut sepanjang 2-4 inci. Usus buntu diangkat 

melalui irisan ini kemudian irisan ditutup kembali. Apendektomi terbuka 

harus dilakukan jika usus buntu pasien sudah pecah dan infeksinya menyebar. 

Apendektomi terbuka juga merupakan metode yang harus dipilih bagi pasien 

yang pernah mengalami pembedahan di bagian perut.  

b. Operasi usus buntu laparoskopi. Apendektomi laparoskopi dilakukan dengan 

membuat 1-3 irisan kecil di bagian kanan bawah abdomen. Setelah irisan 

abdomen dibuat, dimasukan sebuah alat laparoskop ke dalam irisian tersebut 

untuk mengangkat apendiks. Laparoskop merupakan alat berbentuk tabung 

tipis panjang yang terdiri dari kamera dan alat bedah. Pada saat dilakukan 

apendektomi laparoskopi, dokter akan memutuskan apakah dibutuhkan 

apendektomi terbuka atau tidak.  
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B. Masalah Nyeri akut pada Pasien dengan post Apendictomy 

1. Definisi nyeri akut 

Nyeri akut merupakan 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(PPNI, 2018). Masalah nyeri akut pada pasien post appendictomy dapat 

disebabkan oleh prosedur  operasi sebagai agen pencedera fisik (PPNI, 2018).  

2. Tanda dan Gejala 

Mengacu pada Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, Nyeri Akut 

memiliki tanda gejala mayor dan minor sebagai berikut: 

a. Tanda dan Gejala Mayor 

1) Subjektif 

a) Mengeluh Nyeri 

2) Objektif 

a) Tampak meringis 

b) Bersikap protektif (mis, waspada, posisi menghindari nyeri) 

c) Gelisah 

d) Frekuensi nadi meningkat 

e) Sulit tidur 

b. Gejala dan Tanda Minor 

1) Subjektif 

a) (tidak tersedia) 

2) Objektif 

a) Tekanan darah meningkat  

b) Pola napas berubah  

c) Nafsu makan berubah 

d) Proses berfikir terganggu 

e) Menarik diri 

f) Berfokus pada diri sendiri 
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g) Diaforesis 

 

C. Asuhan Keperawatan Nyeri Akut pada Pasien Post-Op Appendictomy 

1. Pengkajian 

Dalam melakukan asuhan keperawatan, pengkajian merupakan dasar utama 

dan hal yang penting di lakukan baik saat pasien pertama kali masuk rumah sakit 

maupun selama pasien dirawat di rumah sakit.  

a. Biodata  

Identitas klien : nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan, agama, suku/ 

bangsa, pendidikan, pekerjaan, alamat dan nomor register.  

b. Lingkungan  

Dengan adanya lingkungan yang bersih, maka daya tahan tubuh penderita 

akan lebih baik daripada tinggal di lingkungan yang kotor.  

c. Riwayat kesehatan  

1) Keluhan utama  

Nyeri pada daerah kuadran kanan bawah, nyeri pada area luka operasi 

2) Riwayat kesehatan dahulu 

Riwayat operasi sebelumnya pada kolon.  

3) Riwayat kesehatan sekarang  

Sejak kapan keluhan dirasakan, berapa lama keluhan terjadi, bagaimana sifat 

dan hebatnya keluhan, dimana keluhan timbul, keadaan apa yang memperberat 

dan memperingan.  

d. Pemeriksaan fisik  

1) Inspeksi  
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Pada apendisitis akut sering ditemukan adanya abdominal swelling, sehingga 

pada pemeriksaan jenis ini biasa ditemukan distensi abdomen.  

2) Palpasi  

Pada daerah perut kanan bawah apabila ditekan akan terasa nyeri. Dan bila 

tekanan dilepas juga akan terasa nyeri. nyeri tekan perut kanan bawah 

merupakan kunci diagnosis dari apendisitis. Pada penekanan perut kiri bawah 

akan dirasakan nyeri pada perut kanan bawah, ini disebut tanda Rovsing 

(Rovsing sign). Dan apabila tekanan pada perut kiri dilepas maka juga akan 

terasa sakit di perut kanan bawah, ini disebut tanda Blumberg (Blumberg sign).  

3) Pemeriksaan colok dubur  

Pemeriksaan ini dilakukan pada apendisitis untuk menentukkan letak apendiks 

apabila letaknya sulit diketahui. Jika saat dilakukan pemeriksaanini terasa 

nyeri, maka kemungkinan apendiks yang meradang di daerah pelvis. 

Pemeriksaan ini merupakan kunci diagnosis apendisitis pelvika.  

4) Uji psoas dan uji obturator  

Pemeriksaan ini dilakukan juga untuk mengetahui letak apendiks yang 

meradang. Uji psoas dilakukan dengan rangsangan otot psoas mayor lewat 

hiperekstensi sendi panggul kanan, kemudian paha kanan ditahan. Bila 

apendiks yang meradang menempel pada m.psoas mayor, maka tindakan 

tersebut akan menimbulkan nyeri. Sedangkan pada uji obturator dilakukan 

gerakan fleksi dan andorotasi sendi panggul pada posisi terlentang. Bila 

apendiks yang meradang kontak dengan m.obturator internus yang merupakan 

dinding panggul kecil, maka tindakan ini akan menimbulkan nyeri. 

Pemeriksaan ini dilakukan pada apendisitis pelvika. 
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e. Perubahan pola fungsi 

Data yang diperoleh dalam kasus apendisitisadalah sebagai berikut :  

1) Aktivitas / istirahat  

Gejala : Malaise.  

2) Sirkulasi  

Tanda : Takikardi.  

3) Eliminasi 

Gejala : Konstipasi pada awitan awal.  

Diare (kadang-kadang).  

Tanda : Distensi abdomen, nyeri tekan/ nyeri lepas, kekakuan.  

Penurunan atau tidak ada bising usus.  

4) Makanan / cairan  

Gejala : Anoreksia.  

 Mual/muntah.  

5) Nyeri Akut 

Gejala : Nyeri abdomen sekitar epigastrium dan umbilikus yang meningkat 

berat dan terlokalisasi pada titik Mc.Burney (setengah jarak antara umbilikus 

dan tulang ileum kanan), meningkat karena berjalan, bersin, batuk, atau napas 

dalam (nyeri berhenti tiba-tiba diduga perforasi atau infark pada apendiks).  

Keluhan berbagai rasa nyeri/ gejala tak jelas (berhubungan dengan lokasi 

apendiks, contoh : retrosekal atau sebelah ureter).  

Tanda : Perilaku berhati-hati ; berbaring ke samping atau telentang dengan 

lutut ditekuk. Meningkatnya nyeri pada kuadran kanan bawah karena posisi 

ekstensi kaki kanan/ posisi duduk tegak. 
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Nyeri lepas pada sisi kiri diduga inflamasi peritoneal.  

6) Pernapasan 

Tanda : Takipnea, pernapasan dangkal.  

7) Keamanan  

Tanda : Demam (biasanya rendah).  

f. Pemeriksaan Diagnostik 

1) Laboratorium  

Terdiri dari pemeriksaan darah lengkap dan test protein reaktif (CRP). Pada 

pemeriksaan darah lengkap ditemukan jumlah leukosit antara 10.000-

20.000/ml (leukositosis) dan neutrofil diatas 75%. Sedangkan pada CRP 

ditemukan jumlah serum yang meningkat.  

2) Radiologi  

Terdiri dari pemeriksaan ultrasonografi dan CT-scan. Pada pemeriksaan 

ultrasonografi ditemukan bagian memanjang pada tempat yang terjadi 

inflamasi pada apendiks. Sedangkan pada pemeriksaan CT-scan ditemukan 

bagian menyilang dengan apendikalit serta perluasan dari apendiks yang 

mengalami inflamasi serta pelebaran sekum. 

Pada pasien dengan post appendictomy dapat ditegakkan diagnosa 

keperawatan Nyeri Akut berhubungan dengan agen pencedera fisik (prosedur 

operasi) ditandai dengan tanda dan gejala mayor data subjektif yaitu mengeluh 

nyeri, data objektif : bersikap protektif, tampak meringis, gelisah,frekuensi nadi 

meningkat, sulit tidur. Tanda dan gejala minor subjektif, tidak tersedia, sedangkan 

data objektif diantaranyatekanan darah meningkat, pola napas berubah, nafsu 



12 
 

makan berubah, proses berpikir terganggu, menarik diri, berfokus pada diri sendiri, 

dan diaforesis (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2018). 

2. Diagnosis Keperawatan 

Pada pasien dengan post appendictomy dapat ditegakkan diagnosa 

keperawatan Nyeri Akut berhubungan dengan agen pencedera fisik (prosedur 

operasi) ditandai dengan tanda dan gejala mayor data subjektif yaitu mengeluh 

nyeri, data objektif : bersikap protektif, tampak meringis, gelisah, frekuensi nadi 

meningkat, sulit tidur. Tanda dan gejala minor subjektif, tidak tersedia, sedangkan 

data objektif diantaranya tekanan darah meningkat, pola napas berubah, nafsu 

makan berubah, proses berpikir terganggu, menarik diri, berfokus pada diri sendiri, 

dan diaforesis (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2018). 

3. Rencana Keperawatan 

Tabel 2.0.1 

Rencana Keperawatan Sesuai Teori 

No Standar Diagnosa 

Keperawatan Indonesia 

(SDKI) 

Standar Luaran 

Keperawatan 

Indonesia 

(SLKI) 

Standar Intervensi 

Keperawatan 

Indonesia 

(SIKI) 

1 Nyeri Akut (D. 0077) 

Kategori : psikologis 

Subkategori: nyeri dan 

kenyamanan 

Definisi : pengalaman 

sensorik atau emosional 

yang berkaitan dengan 

kerusasakan jaringan 

aktual atau fungsional, 

dengan onset mendadak 

atau lambat dan 

berintensitas ringan 

hingga berat yang 

berlangsung kurang dari 3 

bulan. 

Tingkat nyeri 

(L.08066) 

Definisi : pengalaman 

sensori atau emosional 

yang berkaitan dengan 

kerusakan jaringan 

aktual atau fungsional 

dengan onset mendadak 

atau lambat dan 

berintesitas ringan 

hingga berat dan 

konstan.  

Kriteria hasil : 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

Intervensi utama  

1. Manajemen nyeri 

Definisi : 

Mengidentifikasi dan 

mengelola pengalaman 

sensori atau emosional 

yang berkaitan dengan 

kerusakan jaringan 

atau fungsional dengan 

onset mendadak atau 

lambat dan 

berintensitas ringan 

hingga berat dan 

konstan  
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Penyebab :  

1. Agen pencedera 

fisiologis(mis, 

inflamasi, 

iskemia,neoplasma) 

2. Agen pencedera 

kimiawi(mis, 

terbakar, bahan kimia 

iritan) 

3. Agen pencedera 

fisik(mis. Abses, 

amputasi, terbakar, 

terpotong, 

mengangkat berat, 

prosedur operasi, 

trauma, latihan fisik 

berlebihan) 

Gejala dan tanda mayor 

Subjektif :  

1. Mengeluh nyeri 

Objektif : 

1. Tampak meringis  

2. Bersikap protektif 

(misalnya . 

waspada, posisi 

menghindari 

nyeri) 

3. Gelisah 

4. Frekuensi nadi 

meningkat 

5. Sulit tidur 

Gejala dan tanda minor 

Subjektif (tidak tersedia) 

Objektif : 

1. Tekanan darah 

meningkat 

2. Pola nafas 

berubah 

3. Nafsu makan 

berubah  

4. Proses berfikir 

terganggu 

selama 3x24jam 

diharapkan tingkat 

nyeri pasien menurun 

dengan kriteria hasil: 

1. Keluhan nyeri 

menurun (5) 

2. Meringis menurun 

(5) 

3. Sikap protektif  

menurun(5) 

4. Gelisah menurun 

(5) 

5. Kesulitan  tidur 

menurun (5) 

6. Frekuensi nadi 

membaik(5) 

7. Tekanan darah 

membaik(5) 

8. Berfokus pada diri 

sendiri menurun (5) 

9. Proses berpikir 

membaik (5) 

Tindakan  

Observasi 

1. identifikasi lokasi, 

karakteristik, 

durasi, frekuensi, 

kualitas, intensitas 

nyeri. 

Terapeutik 

1. Berikan tehnik 

non farmakologis 

untuk mengurangi 

rasa nyeri( mis, 

TENS, hipnosis, 

akupresure, terapi 

musik, 

biofeedback, 

terapi pijat, aroma 

terapi, tehnik 

imajinasi 

terbimbing, 

kompres 

hangat/dingin, 

terapi bermain) 

2. Kontrol 

lingkungan yang 

memperberat rasa 

nyeri (mis. Suhu 

ruangan, 

pencahayaan , 

kebisingan) 

Edukasi 

1. Jelaskan 

penyebab, 

periode, dan 

pemicu nyeri 

2. Jelaskan strategi 

meredakan nyeri 

3. Ajarkan tehnik 

non farmakologis 

untuk mengurangi 

rasa nyeri 

Kolaborasi 

Kolaborasi pemberian 
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5. Menarik diri 

6. Berfokus pada 

diri sendiri 

7. Diaforesis 

Kondisi klinis terkait 

1. Kondisi 

pembedahan 

2. Cedera traumatis 

3. Infeksi  

4. Syndrom koroner 

akut 

5. glaukoma 

analgesik,jika perlu 

2.Pemberian Analgesik 

Definisi : menyiapkan 

dan memberikan agen 

farmakologis untuk 

mengurangi atau 

menghilangkan rasa 

sakit.  

Tindakan  

Observasi  

a. Identifikasi riwayat 

alergi obat 

Terapeutik  

a. Diskusikan jenis 

analgesik yang 

disukai untuk 

mencapai analgesik 

yang optimal.  

Edukasi  

a. Jelaskan efek 

samping obat 

Kolaborasi  

a.Kolaborasi 

pemberian dosis dan 

jenis analgesik, sesuai 

indikasi  

Intervensi Pendukung 

Terapi Musik 

Tindakan 

Observasi 

a. Identifikasi minat 

terhadap musik 

b. Identifikasi musik 

yang disukai 

Terapeutik 

a. Pilih musik yang 

disukai 

b. Posisikan dalam, 

posisi nyaman 

c. Batasi rangsangan 

eksternal selama 
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terapi dilakukan  

d. Sediakan peralatan 

terapi musik 

e. Atur volume yang 

sesuai 

f. Berikan terapi 

musik sesuai 

indikasi 

Edukasi 

a. Jelaskan tujuan 

dan prosedur 

terapi musik 

b. Anjurkan rileks 

selama 

mendengarkan 

musik 

 

4. Implementasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi 

kestatus kesehatan yang baik yang menggambarkan kriteria hasil yang 

diharapkan. Proses pelaksanaan implementasi harus berpusat kepada kebutuhan 

klien dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan keperawatan,  strategi 

implementasikeperawatan  dan kegiatan komunikasi.  

Implementasi keperawatan yang dilakukan mengacu kepada rencana 

keperawatan yang telah disusun. Untuk mengatasi masalah nyeri akut dapat 

dilakukan intervensi keperawatan sesuai dengan yang telah dirumuskan pada 

Standar Intervensi Keperawatan Indonesia yaitu intervensi utama diantaranya 

manajemen nyeri dan pemberian analgesik, serta intervensi pendukung yaitu 

terapi music. Saat melakukan intervensi perawat dapat melihat respon yang 
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dirasakan oleh pasien kemudian dituangkan melalui dokumentasi berupa data 

objektif dan data subjektif.  

 

5. Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi dalam keperawatan adalah kegiatan dalam menilai tindakan 

keperawatan yang telah ditentukan, untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan 

klien secara optimal dan mengukur hasil dari proses keperawatan. Penilaian 

keberhasilan adalah tahap yang menentukan apakah tujuan tercapai. Evaluasi 

selalu berkaitan dengan tujuan, apabila dalam penilaian ternyata tujuan tidak 

tercapai, maka perlu dicari penyebabnya (Sitanggang, 2018). Dalam evaluasi 

keperawatan pada diagnose keperawatan nyeri akut dapat mengacu pada 

pencapaian kriteria hasil yang telah disusun dengan menggunakan Standar Luaran 

Keperawatan Indonesia. Salah satu luaran yang dapat digunakan yaitu Tingkat 

Nyeri dengan kriteria hasil keluhan nyeri menurun, meringis menurun,sikap 

protektif menurun,gelisah menurun,sulit tidur menurun, nafsu makan membaik, 

frekuensi nadi membaik.,dan tekanan darah membaik. 
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