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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

      Apendisitis  adalah radang yang timbul secara mendadak pada apendiks, 

merupakan salah satu kasus akut abdomen yang paling sering ditemui, dan jika 

tidak ditangani segera dapat menyebabkan perforasi (Depkes, 2013). WHO 

menyatakan  insiden apendisitis di dunia tahun 2012 mencapai 7% dari 

keseluruhan jumlah penduduk dunia. Data Depkes 2013 didapatkan bahwa insiden 

apendisitis di Indonesia menempati urutan tertinggi di antara kasus kegawatan 

abdomen lainya.  

     Perawatan setelah operasi apendektomi merupakan bentuk perawatan yang 

diberikan kepada pasien yang telah menjalani operasi pembedahan  abdomen. 

Tujuan perawatannya adalah mengurangi komplikasi, meminimalkan nyeri, 

mempercepat penyembuhan, mengembalikan fungsi pasien semaksimal mungkin 

seperti  sebelum operasi. Perawatan setelah operasi diantaranya  adalah  dengan 

melakukan  latihan napas dalam, batuk efektif serta latihan mobilisasi dini 

(Muttaqin & Sari, 2013).  

     Menurut Potter & Perry (2010), nyeri merupakan suatu kondisi yang lebih dari 

sekedar sensasi tunggal yang disebabkan oleh stimulus tertentu. Pasien setelah 

operasi dengan anestesi, akan merasakan nyeri saat pasien sadar dari anestesinya. 

Nyeri akan terasa sebelum kesadaran pasien kembali penuh. Nyeri akut akibat 

insisi menyebabkan pasien gelisah dan mungkin nyeri ini yang dapat 
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mempengaruhi tanda-tanda vital seperti tekanan darah pasien, pernafasan, dan 

denyut nadi pasien. 

     Mobilisasi  dini berfungsi untuk melatih otot, sistem saraf, tulang, maupun 

sirkulasi darah sehingga diharapkan mampu mempercepat proses penyembuhan 

luka apendektomi (Carpenito, 2010). Relaksasi otot skeletal dipercaya dapat 

menurunkan nyeri dengan merilekskan ketegangan otot yang menunjang nyeri 

(Smeltzer & Bare, 2010). Hasil penelitian yang dilakukan Puji Astutik yang 

berjudul “Mobilisasi terhadap Penurunan Tingkat Nyeri Ibu Setelah operasi  

Sectio Caesarea  di RSUD Dr. Harjono Ponorogo pada tahun 2012” yang 

menjelaskan bahwa 35 responden (67,3%) mengalami  nyeri tingkat berat dan 

tingkat nyeri sesudah mobilisasi dengan 28 responden (53,8%) mengalami nyeri 

tingkat sedang, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh mobilisasi 

terhadap  penurunan nyeri ibu post Sectio Caesarea di RSUD dr. Harjono 

Ponorogo. 

     Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan mobilisasi 

dini terhadap perubahan tingkat nyeri pasien setelah operasi apendektomi. 

1.2  Rumusan Masalah  

     Apakah  ada  hubungan mobilisasi dini terhadap perubahan tingkat nyeri 

pasien setelah operasi apendektomi di Rumah Sakit Muhammadiyah Malang?  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

     Untuk mengetahui hubungan mobilisasi dini terhadap perubahan tingkat 

nyeri pasien setelah operasi apendektomi di RS UMM periode Januari -

Desember 2016. 
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1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Untuk mengetahui insiden apendisitis.  

2. Untuk mengetahui tingkat nyeri pasca operasi apendektomi sebelum 

dilakukan mobilisasi dini. 

3. Untuk mengetahui tingkat nyeri pasca operasi apendektomi setelah 

dilakukan mobilisasi dini. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat bagi Peneliti  

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti  

dalam cara mengurangi nyeri pasca operasi apendektomi. 

1.4.2  Manfaat bagi Masyarakat  

     Memberikan gambaran pada masyarakat mengenai pentingnya melakukan 

mobilisasi setelah dilakukan prosedur operasi apendektomi  

1.4.3  Manfaat bagi Rumah Sakit 

     Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan tentang edukasi mobilisasi dini secara rutin pasca 

operasi apendektomi pada pasien. 

  


