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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Apendesitis 

2.1.1 Anatomi  

     Apendiks  disebut juga umbai cacing. Apendiks  merupakan suatu organ 

berbentuk tabung, panjangnya kira-kira 10 cm (kisaran 3-15 cm) dengan 

diameter 0,5-1 cm dan berpangkal di sekum. Lumennya sempit di bagian 

proksimal dan melebar dibagian distal. Pada bayi, apendiks berbentuk kerucut, 

lebar pada pangkal dan menyempit ke arah ujung, keadaan ini menjadi sebab 

rendahnya kejadian apendisitis pada usia tersebut (Sjamsuhidayat & de Jong, 

2012 ).   

     Apendiks, disebut juga apendiks vermiformis merupakan organ yang 

sempit dan berbentuk tabung yang mempunyai otot serta terdapat jaringan 

limfoid pada dindingnya. Letak apendiks sekitar satu inci (2,5 cm) di bawah 

junctura ileocaecalis dan melekat pada permukaan posteromedial caecum. 

Apendiks terletak di fossa iliaca dextra, dan dalam hubungannya dengan 

dinding anterior abdomen, pangkalnya terletak sepertiga ke atas di garis yang 

menghubungkan spina iliaka anterior superior dan umbilikus. Apendiks berisi 

makanan dan mengosongkan diri secara teratur ke dalam sekum. Karena 

pengosongannya tidak efektif, dan lumennya kecil, apendiks cenderung 

menjadi tersumbat dan terutama rentan terhadap infeksi yang biasa disebut 

apendisitis (Snell, 2014).  
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2.1.2 Fisiologi  

     Apendiks menghasilkan lendir 1-2 ml per hari. Lendir tersebut secara 

normal dicurahkan ke lumen dan selanjtnya mengalir menuju sekum. Adanya 

hambatan pada aliran lendir di muara apendiks dapat menjadi salah satu 

penyebab terjadinya apendisitis. Di sepanjang saluran cerna terdapat 

imunoglobulin sekretoar yang dihasilkan oleh GALT (Gut Associates 

Lymphoid Tissue) yakni IgA. Imunoglobulin itu sangat efektif sebagai 

pelindung terhadap infeksi. Namun apabila seseorang menjalani prosedur 

apendektomi, maka tidak akan mempengaruhi imun tubuh, sebab jumlah 

jaringan limf di area ini sangat kecil dibandingkan dengan jumlahnya di 

saluran cerna dan seluruh tubuh (Sjamsuhidayat & de Jong, 2012).   

2.1.3 Etiologi   

     Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya apendisitis. Berbagai hal 

berperan sebagai faktor pencetusnya. Sumbatan lumen apendiks merupakan 

faktor yang diajukan sebagai faktor pencetus disamping hiperplasia jaringan 

limfe, fekalit, tumor apendiks, dan cacing askaris terdapat pula menyebabkan 

sumbatan. Selain hal tersebut, penyebab lain yang diduga dapat menimbulkan 

apendisitis ialah erosi mukosa apendiks karena parasit seperti Entamoeba 

histolyca (Sjamsuhidayat & de Jong, 2012).  

     Berdasarkan studi epidemiologi, kebiasaan makanan rendah serat dan 

pengaruh konstipasi sangat berperan terhadap timbulnya apendisitis. 

Konstipasi meningkatkan tekanan intrasekal yang dapat berakibat timbulnya 

sumbatan fungsional apendiks dan meningkatnya pertumbuhan kuman flora 
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kolon biasa. Hal ini akan  mempermudah timbulnya apendisitis akut  

(Sjamsuhidayat & de Jong, 2012). 

2.1.4 Patofisiologi   

     Patofisiologi dari apendisitis dimulai dari terinflamasi dan mengalami 

edema sebagai akibat terlipat atau tersumbat, kemungkinan disebabkan oleh 

fekalit (massa keras dari feses), tumor, atau beda asing. Proses inflamasi ini 

menyebabkan peningkatan tekanan intraluminal, sehingga menimbulkan nyeri 

abdomen dan menyebar secara hebat dan progresif dalam beberapa jam 

terlokalisasi di kuadran kanan bawah abdomen. Hal tersebut menyebabkan 

apendik yang terinflamasi tersebut berisi pus (Smeltzer & Bare, 2012).   

     Menurut bagian bedah staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas 

Indonesia (2012), patofisiologi apendisitis mula-mula disebabkan oleh 

sumbatan lumen. Obstruksi  lumen apendiks disebabkan oleh penyempitan 

lumen akibat hiperplasia jaringan limfoid submukosa. Feses yang 

terperangkap dalam lumen apendiks mengalami penyerapan air dan 

terbentuklah fekolit yang akhirnya menjadi penyebab sumbatan 

tersebut.sumbatan lumen tersebut menyebabkan keluhan sakit disekitar 

umbilikus dan epigastrium, mual dan muntah. Proses selanjutnya adalah invasi 

kuman Entamoeba Coli dan spesies bakteroides dari lumen ke lapisan 

mukosa, submukosa, lapisan muskularis dan akhirnya ke peritoneum 

parietalis kemudian terjadilah peritonitis lokal kanan bawah, hal ini 

menyebabkan suhu tubuh mulai naik. Gangren dinding apendiks disebabkan 

oleh oklusi pembuluh darah dinding apendiks akibat distensi lumen apendiks. 

Bila tekanan intra lumen meningkat maka akan terjadi perforasi yang ditandai 
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dengan kenaikan suhu tubuh dan menetap tinggi. Tahapan peradangan 

apendisitis dimulai dari apendisitis akuta yakni sederhana tanpa perforasi, 

kemudian menuju apendisitis akuta perforata yani apendisitis gangrenosa.   

2.1.5 Tanda dan Gejala  

     Apendisitis sering tampil dengan gejala khas yang didasari oleh radang 

mendadak umbai cacing yang memberikan tanda setempat, disertai maupun 

tidak disertai rangsang peritoneum lokal. Gejala klasik apendisitis ialah nyeri 

samar-samar dan tumpul yang merupakan nyeri viseral di daerah epigastrium 

di sekitar umbilikus. Keluhan ini sering disertai mual dan kadang ada muntah 

dan umumnya nafsu makan menurun. Dalam beberapa jam nyeri akan 

berpindah ke kanan bawah ke titik Mc. Burney dan nyeri dirasakan  lebih 

tajam dan lebih jelas letaknya sehingga merupakan nyeri somatik setempat 

(Sjamsuhidayat & de Jong, 2012).  

     Nyeri kuadran bawah terasa dan biasanya disertai oleh demam ringan, 

mual, dan hilangnya nafsu makan, dan selain itu nyeri tekan lepas juga  sering 

dijumpai pada klien dengan apendisitis. Nyeri dapat dirasakan saat defekasi 

atau pun saat berkemih Nyeri saat defekasi menunjukkan bahwa ujung 

apendik berada di dekat rektum, sedangkan nyeri saat berkemih menunjukkan 

bahwa letak ujung apendik dekat  dengan kandung kemihh atau ureter 

(Smeltzer & Bare, 2012). Apendiks yang terletak di rongga pelvis, bila 

meradang, dapat menimbulkan gejala dantanda rangsangan sigmoid atau 

rektum sehingga peristaltis meningkat, pengosongan rektum akan menjadi 

lebih cepat dan berulang-ulang. Jika apendiks tadi menempel ke kandung 
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kemih dapat terjadi peningkatan frekuensi kencing karena rangsangan 

dindingnya (Sjamsuhidayat & de Jong, 2012). 

2.1.6 Komplikasi  

     Apendisitis merupakan penyakit yang jarang mereda dengan spontan, 

namun penyakit ini mempunyai kecenderungan menjadi progresif dan 

mengalami perforasi. Perforasi jarang terjadi dalam 8 jam pertama, sehingga 

observasi aman untuk dilakukan dalam masa tersebut. Perforasi dapat terjadi 

dengan menimbulkan tanda-tanda seperti nyeri, spasme otot dinding perut 

kuadran kanan bawah dengan tanda peritonitis umum atau abses yang 

terlokalisasi, ileus, demam, malaise, dan leukositosis. Apabila perforasi 

dengan peritonitis umum  telah terjadi sejak pasien pertama kali datang, 

diagnosis dapat segera ditegakkan  (Mansjoer, 2012).  

     Komplikasi seperti  abses apendik, akan teraba massa di kuadran kanan 

bawah yang cenderung menggelembung ke arah rektum atau vagina. Trom   

boplebitis supuratif dari sistem portal jarang terjadi, tetapi merupakan 

komplikasi yang letal. Hal tersebut dapat dicurugai apabila ditemukan demam 

sepsis, menggigil, hepatomegali dan ikterus setelah terjadi perforasi apendiks. 

Komplikasi lain yang dapat terjadi adalah abses subfrenikus dan fokal sepsis 

intraabdomen lain. Obstruksi  intestinal juga dapat terjadi akibat perlengketan 

(Mansjoer, 2012).    

2.1.7  Penatalaksanaan  

     Peritonitis umum  yang terjadi dapat dilakukan operasi untuk menutup asal 

perforasi dan tindakan penunjang adalah tirah baring dalam posisi  semi 

fowler, pemasangan  NGT, puasa, koreksi cairan dan elektrolit, pemberian 
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penenang, pemberian antibiotik berspektrum luas dan dilanjutkan antibiotik 

yang sesuai hasil kultur, tranfusi untuk mengatasi anemia, dan penanganan 

syok septik secara intensif. Apabila terbentuk abses apendik, terapi dini yang 

dapat diberikan adalah kombinasi antibiotik (ampisilin, gentamisin, 

metronidazol, atau klindamisin). Menggunakan sediaan ini, maka abses akan 

menghilang dan dapat dilakukan apendektomi 6-12 minggu kemudian. Pada 

abses yang tetap progresif dan abses yang menonjol ke arah rektum atau 

vagina dengan fluktuasi positif harus segera dilakukan drainase (Mansjoer, 

2012).   

2.2 Mobilisasi Dini  

2.2.1 Definisi Mobilisasi  

     Mobilisasi adalah suatu kegiatan untuk melatih hampir semua alat tubuh 

dan meningkatkan fleksibilitas sendi. Mobilisasi merupakan suatu kebutuhan 

dasar manusia yang diperlukan oleh individu untuk melakukan aktivitas 

sehari-hari yang berupa pergerakan sendi, sikap, gaya berjalan, latihan 

maupun kemampuan aktivitas (Potter & Perry, 2010).  

     Mobilisasi adalah kemampuan individu untuk bergerak secara bebas, 

mudah, dan teratur dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas guna 

mempertahankan kesehatannya (Hidayat, 2010).   

     Mobilisasi adalah suatu kebutuhan dasar manusia yang diperlukan oleh 

individu untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang berupa pergerakan sendi, 

sikap, gaya berjalan, latihan maupun kemampuan aktivitas, sehingga dalam 

mempertahankan mobilisasi fisik secara optimal maka sistem saraf, otot, dan 

skeletal  harus tetap utuh dan berfungsi baik (Potter & Perry, 2010).  
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2.2.2 Tujuan dan Manfaat Mobilisasi  

     Mekanik dan gerak tubuh sangat bermanfaat bagi seseorang, diantaranya 

dapat membuat tubuh menjadi lebih segar, memperbaiki tonus otot dan sikap 

tubuh, mengontrol berat badan, mengurangi stres, serta dapat meningkatkan 

relaksasi, merangsang peredaran darah  ke otot dan organ tubuh lain sehingga 

meningkatkan kelenturan tubuh, pada anak dapat merangsang pertumbuhan 

(Asmadi, 2013).  

     Latihan mobilisasi juga dapat dilakukan untuk mencegah komplikasi, 

mencegah dekubitus, merangsang peristaltik serta mengurangi adanya nyeri 

(Hidayat, 2010).   

     Selain itu, tujuan untuk mobilisasi yaitu untuk mencegah terjadinya 

bronkopneumonia, kekakuan sendi, mencegah tromboplebitis, atrofi otot, 

penumpukan sekret, memperlancar sirkulasi darah, mencegah kontraktur, 

dekubitus serta memelihara faal kandung kemih agar tetap berfungsi secara 

baik dan pasien dapat beraktivitas. Mobilisasi juga memiliki banyak tujuan 

seperti mengekspresikan emosi dengan gerakan non verbal, pertahanan diri, 

pemenuhan kebutuhan dasar, aktivitas hidup sehari-hari dan kegiatan rekreasi 

(Potter & Perry, 2010). Menurut Kozier, et al. (2012), manfaat yang dapat 

diperoleh dari mobilisasi bagi sistem tubuh adalah sebagai berikut : 

1) Sistem muskuloskeletal  

Ukuran, bentuk, tonus, dan kekuatan rangka dan otot jantung dapat 

dipertahankan dengan melakukan latihan yang ringan dan dapat 

ditingkatkan dengan melakukan latihan yang berat. Dengan melakukan 
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latihan, tonus otot dan kemampuan kontraksi otot meningkat serta dapat 

meningkatkan fleksibilitas tonus otot dan range of motion.   

2) Sistem kardiovaskular  

Melakukan latihan atau mobilisasi yang adekuat dapat meningkatkan 

denyut jantung, menguatkan kontraksi otot jantung, dan menyuplai 

darah ke jantung dan otot. Jumlah darah yang dipompa oleh jantung 

meningkat karena aliran balik dari aliran darah. Jumlah darah yang 

dipompa oleh jantung normal adalah 5 liter/menit, dengan mobilisasi 

dapat meningkatkan cardiac output sampai 30 liter/ menit.  

3) Sistem respirasi  

Jumlah udara yang dihirup dan  dikeluarkan oleh paru (ventilasi) 

meningkat. Ventilasi normal sekitar 5-6 liter/menit. Pada mobilisasi 

yang berat, kebutuhan oksigen meningkat hingga mencapai 20x dari 

kebutuhan normal. Aktivitas yang adekuat juga dapat mencegah 

penumpukan sekret pada bronkus dan bronkiolus, menurunkan usaha 

pernapasan.  

4) Sistem gastrointestinal  

Beraktivitas dapat memperbaiki nafsu makan dan meningkatkan tonus 

saluran pencernaan, memperbaiki pencernaan dan eliminasi seperti 

kembalinya mempercepat pemulihan peristaltik usus dan mencegah 

terjadinya konstipasi serta menghilangkan distensi abdomen.  

5) Sistem metabolik  

Dengan latihan dapat meningkatkan kecepatan metabolisme, dengan 

demikian peningkatan produksi dari panas tubuh dan hasil pembuangan. 
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Selama melakukan aktivitas berat, kecepatan metabolisme dapat 

meningkat sampai 20x dari kecepatan normal. Berbaring di tempat tidur 

dan makan diit dapat mengeluarkan 1.850 kalori per hari. Dengan 

beraktivitas juga dapat meningkatkan penggunaan trigliserid dan asam 

lemak, sehingga dapat mengurangi tingkat trigliserid serum dan 

kolesterol dalam tubuh.   

6) Sistem urinari  

Karena aktivitas yang adekuat dapat menaikkan aliran darah, tubuh 

dapat memisahkan sampah dengan lebih efektif, dengan demikian dapat 

mencegah terjadinya statis urinary. Kejadian retensi urin juga dapat 

dicegah dengan melakukan aktivitas.   

2.2.3 Dampak imobilisasi  

     Immobilisasi adalah ketidakmampuan untuk bergerak bebas yang 

disebabkan oleh kondisi di mana gerakan terganggu atau dibatasi secara 

terapeutik (Potter & Perry, 2010).  Menurut Asmadi (2013),  terdapat beberapa 

dampak apabila seeorang tidak bergerak atau imobilisasi. Beberapa dampak 

tersebut adalah sebagai berikut:  

1) Sistem Integumen  

Bedrest yang lama dapat menyebabkan abrasi dan dekubitus. Hal 

tersebut disebabkan karena  pada immobilisasi terjadi gesekan, tekanan, 

jaringan bergeser satu dengan yang lain, dan penurunan sirkulasi darah 

pada area yang tertekan. Kondisi yang dapat memperburuk hal tersebut 

antara lain seperti kegemukan, adanya infeksi, trauma, berkeringat, dan 

nutrisi yang buruk. Selain itu, sirkulasi darah yang lambat 
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megakibatkan kebutuhan oksigen dan nutrisi pada area yang tertekan 

menurun, sehingga laju metabolisme jaringan menurun. 

2) Sistem Kardiovaskuler  

Beberapa dampak imobilisasi terhadap system kardiovaskuler, 

diantaranya menyebabkan penurunan cardiac reserve yakni 

immobilisasi menyebabkan pengaruh simpatis atau sistem adrenergic 

lebih besar daripada sistem kolonergik. Hal ini menyebabkan 

peningkatan denyut jantung. Peningkatan denyut jantung 

mengakibatkan waktu pengisian diastolik memendek dan terjadi 

penururnan kapasitas jantung untuk merespon kebutuhan metabolisme 

tubuh.  Pada kondisi  istirahat yang lama juga dapat terjadi  hipotensi 

ortostatik yang mengakibatkan klien merasa pusing saat bangkit dari 

bedrest yang lama tersebut.  

3) Sistem Respirasi  

Dampak imobilisasi pada sistem respirasi diantaranya terjadi penurunan 

kapasitas vital, penurunan ventilasi volunter maksimal, penurunan 

ventilasi atau perfusi setempat, mekanisme batuk yang menurun.  

4) Sistem Pencernaan  

Dampak pada sistem pencernaan antara lain anoreksia yang diakibatkan 

penurunan kebutuhan kalori pada klien imobilisasi yang dapat 

menguragi napsu makan, konstipasi yang diakibatkan karena jumlah 

adrenergik yang banyak pada imobilisasi dapat menghambat peristaltik 

dan  sphincter menjadi konstriksi, faktor lain dari terjadinya konstipasi 

karena kurang gerak, perubahan makan dan minum, meningkatnya 
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absorbsi air, rendahnya  intake cairan dan serat.  Pada klien 

immobilisasi juga mempengaruhi metabolisme tubuh karena penurunan 

mobilitas dapat mengakibatkan penurunan energi yang dibutuhkan oleh 

sel-sel tubuh. Bedrest  yang terus-menerus akan menurunkan aktivitas 

pankreas, di mana insulin yng diproduksi tidak cukup untuk 

mentoleransi glukosa, sehingga menyebabkan kadar glukosa dalam 

serum, dan efek tersebut dapat kembali normal bila klien melakukan 

aktivitas.   

5) Sistem Perkemihan  

Pada kondisi normal, urin mengalir dari pelvis renalis masuk ke ureter 

lalu ke kandung kemih yang disebabkan oleh gaya gravitasi, namun 

pada kondisi terlentang, ginjal dan ureter berada pada posisi yang 

sejajar, sehingga urin tidak dapat melewati ureter dengan baik, 

akibatnya urin banyak tersimpan di pelvis renalis. Hal ini meningkatkan 

potensi untuk terjadinya infeksi saluran kemih.  

6) Sistem Muskuloskeletal  

Imobilisasi menyebabkan penurunan massa otot sebagai akibat dari 

kecepatan metabolisme yang turun dan kurang beraktivitas.  Selain itu 

imobilisasi juga dapat mengakibatkan pemendekan serat otot yang 

mengakibatkan kekauan sendi yang dapat menimbulkan hambatan 

dalam pergerakan selanjutnya.  
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2.2.4 Jenis Mobilisasi  

     Mobilisasi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu : 

1) Mobilisasi penuh  

Mobilisasi penuh merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak 

secara penuh dan bebas sehingga dapat melakukan interaksi sosial dan 

menjalankan peran sehari-hari. Mobilitas penuh ini merupakan fungsi 

saraf motorik volunter dan sensorik untuk dapat mengontrol seluruh 

area tubuh seseorang.   

2) Mobilitas sebagian  

Mobilitas sebagian merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak 

dengan batasan jelas dan tidak mampu bergerak secara bebas karena 

dipengaruhi oleh gangguan saraf motorik dan sensorik pada area 

tubuhnya. Mobilitas sebagian dibagi menjadi dua jenis, yaitu:   

1) Mobilitas sebagian temporer, merupakan kemampuan individu untuk 

bergerak dengan batasan yang sifatnya sementara. Hal tersebut dapat 

disebabkan oleh trauma reversible pada sistem musculoskeletal, 

contohnya: dislokasi sendi dan tulang.   

2) Mobilitas sebagian permanen, merupakan kemampuan individu 

untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya menetap. Hal tersebut 

disebabkan oleh rusaknya sistem saraf reversibel, contohnya 

terjadinya hemiplegia karena stroke, paraplegi karena cedera tulang 

belakang, poliomyelitis karena terganggunya sistem syaraf motorik 

dan sensorik (Hidayat, 2010). 
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2.2.5 Tingkat Mobilisasi Dini  

     Tingkat Mobilisasi dini dikategorikan menjadi 5 tingkatan yaitu tingkat 0 

hingga tingkat 4. Tingkat 0 menggambarkan klien yang tidak dapat melakukan 

mobilisasi secara aktif, sedangkan tingkatan menuju ke tingkat 4 menunjukkan 

kemampuan klien yang semakin mampu melakukan mobilisasi secara mandiri.   

a. Tingkat 4 :  mampu melakukan mobilisasi secara mandiri   

b. Tingkat 3 :  memerlukan bantuan alat   

c. Tingkat 2 :  memerlukan bantuan atau pengawasan orang lain   

d.Tingkat 1 : memerlukan bantuan dan pengawasan dari orang lain 

      disertai dengan bantuan alat.   

e. Tingkat 0 :  tidak dapat melakukan mobilisasi dini secara aktif   

     Kontraindikasi mobilisasi adalah syok, anemia berat, kelainan kongenital 

berat, infeksi piogenik pada dinding abdomen, kifosis, lordosis, skoliosis, 

infark miokard akut, disritmia jantung, atau syok sepsis (Wilkinson, 2015). 

2.2.6 Tahap Mobilisasi Pasien Pasca Operasi  

     Mobilisasi pasca operasi yaitu proses aktivitas yang dilakukan pasca 

pembedahan dimulai dari latihan ringan di atas tempat tidur (latihan 

pernapasan, latihan batuk efektif, dan menggerakkan tungkai) sampai dengan 

pasien bisa turun dari tempat tidur, berjalan ke kamar mandi dan berjalan 

keluar kamar. Tahap-tahap  mobilisasi pada pasien pasca operasi meliputi 

(Cetrione dalam Rismalia, 2010): 

a. Pada saat awal (6 sampai 8 jam setelah operasi) 

Pergerakan fisik bisa dilakukan di atas tempat tidur dengan 

menggerakkan tangan dan kaki yang bisa ditekuk dan diluruskan,  
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mengkontraksikan otot termasuk juga menggerakkan badan lainnya, 

miring ke kiri atau ke kanan.  

b. Pada 12 sampai 24 jam berikutnya atau bahkan lebih awal lagi  

Badan sudah bisa diposisikan duduk, baik bersandar maupun tidak dan 

fase selanjutnya duduk di atas tempat tidur dengan kaki yang dijatuhkan 

atau ditempatkan di lantai sambil digerak-gerakkan.  

c. Pada hari kedua pasca operasi  

Rata-rata untuk pasien yang dirawat di kamar atau bangsal dan tidak 

ada hambatan fisik untuk berjalan, semestinya memang sudah  bisa 

berdiri dan berjalan di sekitar kamar atau keluar kamar, misalnya ke 

toilet atau kamar mandi sendiri. Pasien harus diusahakan untuk kembali 

ke aktivitas biasa sesegera mungkin, hal ini perlu dilakukan sedini 

mungkin pada pasien pasca operasi untuk mengembalikan fungsi pasien 

kembali normal.  

2.3 Konsep Nyeri  

2.3.1 Definisi Nyeri  

     Nyeri didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mempengaruhi seseorang 

dan ekstensinya diketahui bila seseorang pernah mengalaminya (Potter & 

Perry, 2010).  Nyeri merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan, baik 

sensori maupun emosional yang merupakan akibat dari kerusakan jaringan 

aktual atau potensial dan merupakan suatu hal yang dapat menganggu dan 

menyulitkan bagi sebagian besar orang yang mengalami hal  ini. Dalam 

keperawatan, definisi tentang nyeri adalah, apapun yang menyakitkan tubuh 
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yang dikatakan oleh individu yang mengalami dan ada kapanpun individu 

tersebut mengeluhkannya (Smeltzer & Bare, 2012).  

     Nyeri merupakan sensasi yang rumit, unik, universal, dan bersifat 

individual, karena respon setiap individu berbeda dengan individu yang 

lainnya, sehingga hal tersebut menjadi sebuah dasar bagi perawat dalam 

menentukan intervensi untuk mengatasi nyeri pada klien. Nyeri diartikan 

berbeda-beda setiap individu bergantung pada persepsinya, namun persepsi 

nyeri dapat diartikan secara sederhana, yakni suatu sensasi yang tidak 

menyenangkan secara sensori dan emosional yang berhubungan dengan 

kerusakan jaringan dan faktor lain, sehingga individu merasa tersiksa dan  

mengganggu psikis, aktivitas sehari-hari dan lainnya (Asmadi, 2008).  

2.3.2 Klasifikasi Nyeri  

     Nyeri dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan, yakni nyeri 

berdasarkan:  

a. Tempat nyeri  

1) Pheriperal pain, tempat nyeri yang dirasakan di area permukaan 

tubuh seperti kulit dan mukosa.  

2) Deep pain, tempat nyeri yang dirasakan di area permukaan tubuh 

yang lebih dalam seperti nyeri pada organ-organ viseral. 

3) Refered Pain, nyeri dalam yang disebabkan karena penyakit organ 

atau struktur dalam tubuh yang ditransmisikan ke bagian tubuh lain 

dan bukan daerah asal nyeri.  

4) Central Pain, tempat nyeri yang berasal dari akibat perangsangan 

oleh sistem saraf pusat, spinal cord, batang otak, talamus, dll.   
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b. Sifat nyeri  

1)  Incidental pain, nyeri yang timbul sewaktu-waktu lalu hilang.  

2)  Steady pain, nyeri yang timbul dan menetap dalam waktu lama.  

3) Paroxymal pain, nyeri yang memiliki intensitas tinggi dan sangat 

kuat. Menetap ± 10-15 menit, lalu hilang, kemudian timbul kembali.  

c. Berat ringan Nyeri  

1)  Ringan, nyeri dengan intensitas rendah.  

2)  Sedang, nyeri yang menimbulkan reaksi.  

3)  Berat, nyeri dengan intensitas tinggi.  

d. Waktu Lamanya Serangan  

1) Nyeri akut, nyeri yang dirasakan dalam waktu singkat, berakhir 

kurang dari enam bulan, sumber nyeri diketahui dengan jelas, nyeri 

terasa tajam seperti ditusuk atau disayat, respon sistem saraf simatis 

seperti takikardia, peningkatan respirasi, peningkatan tekanan darah, 

pucat, lembab, berkeringat, dan dilatasi pupil, serta klien tampak 

cemas, gelisah, dan ketegangan otot.  

2) Nyeri kronis, nyeri dirasakan lebih dari enam bulan, memiliki pola 

beragam dan berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, 

daerahnyeri menyebar, respon sistem saraf parasimpatis seperti 

penurunan tekanan darah, bradikardia, kulit kering, panas, dan pupil 

konstriksi, klien tampak depresi dan menarik diri (Asmadi, 2010). 
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2.3.3  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nyeri  

a. Usia  

Faktor usia sangat mempengaruhi nyeri yang dirasakan oleh individu. 

Hal ini dilatarbelakangi oleh kemampuan fisik dan psikologis dalam 

menanggapi nyeri. Usia mempengaruhi nyeri khususnya anak-anak dan 

lansia, dimana perbedaan perkembangan dapat mempengaruhi anak-

anak dan lansia dalam menanggapi nyeri yang dialami. Anak-anak 

belum mampu memahami nyeri dan prosedur yang dapat menimbulkan 

nyeri. Anak-anak belum mampu mengkomunikasikan dengan baik nyeri 

yang dirasakanya kepada orang tua dan petugas kesehatan. Berbeda 

dengan lansia, apabila lansia mengalami nyeri dan bingung, maka lansia 

mengalami kesulitan dalam mengingat pengalaman nyeri yang dialami 

dan mencereritakan secara rinci kepada keluarga atau petugas 

kesehatan. Lansia memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk 

mengalami kondisi patologis yang menyertai nyeri. Apabila lansia 

memiliki sumber nyeri yang lebih dari satu, maka petugas kesehatan 

harus mengumpulkan data pengkajian secara lebih rinci, untuk 

mendapatkan hasil pengkajian yang maksimal, semua proses dari 

pengkajian, diagnosis, dan penatalaksanaan harus dilaksanakan secara 

agresif (Potter & Perry, 2010). 

b. Jenis Kelamin  

Laki-laki dan perempuan secara umum tidak berbeda dalam merespon 

nyeri, namun terdapat beberapa hal seperti kebudayaan dapat 

mempengaruhi seorang laki-laki ataupun perempuan dalam menanggapi 
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nyeri yang terjadi. Beberapa kebudayaan memiliki aturan bahwa 

seorang laki-laki tidak boleh menangis, sedangkan perempuan boleh 

menangis dalam situasi yang sama (Potter & Perry, 2010).  

c. Kebudayaan  

Keyakinan dan nilai kebudayaan dapat mempengaruhi seorang 

inddividu dalam mengatasi nyeri. Kebudayaan yang satu dengan 

kebudayaan lain dapat berbeda dalam cara  mengekspresikan nyeri. 

Sebagian besar orang akan meringis atau bahkan menangis dalam 

menanggapi nyari yang dialami, namun beberapa kebudaayan justru 

mengartikannya berbeda, tidak selalu apabila seseorang meringis atau 

menangis merupakan salah satu bentuk ekspresi nyeri. Beberapa 

kebudayaan juga menganggap nyeri merupakan suatu hukuman akibat 

kesalahan yang pernah dilakukan. Suatu pemahaman tentang nyeri yang 

berbeda inilah yang dapat membantu petugas kesehatan dalam 

merancang asuhan yang tepat bagi klien (Potter & Perry, 2010).  

d. Makna Nyeri  

Setiap makna yang di pahami oleh setiap individu, maka akan 

mempengaruhi dalam menginterpretasikan nyeri. Individu akan 

mempersepsikan nyeri dengan cara berbeda-beda, seperti sebagai 

sebuah ancaman, hukumn, atau bahkan suatu tantangan. Misalnya, 

seorang wanitayang sedang bersalin akan berbeda dalam 

mempersepsikan nyeri dengan sorang wannita yang mengalami nyeri 

akibat pukulan. Makna nyeri juga dapat menentukan derajat dan 
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intensitas nyeri setiap individu yang mengalaminya (Potter & Perry, 

2010).  

e. Perhatian  

Perhatian merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nyeri. 

Perhatian seseorang yang besar terhadap nyeri yang dialami, akan 

menimbulkan sensasi nyeri yang semakin meningkat, sebaliknya, 

seseorang yang  meminimalkan perhatiannya terhadap suatu nyeri, 

maka akan mengalami sensasi nyeri yang lebih menurun. Metode 

tersebut disebut distraksi, dimana perhatian klien  yang mengalami 

nyeri, dialihkan terhadap suatu hal selain nyeri (Potter & Perry, 2010).  

f. Ansietas  

Ansietas dan nyeri merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ansietas 

dapat memicu peningkatan sensasi nyeri, sebaliknya, nyeri dapat 

menimbulkan ansietas pada  individu. Nyeri dapat memberikan 

stimulus yang dapat mengaktifkan sistem limbik yang diyakini untuk 

mengatur emosi seseorang, terutama ansietas. Sistem limbik dapat 

memproses reaksi emosi terhadap nyeri. Nyeri dapat menjadi hilang 

bahkan menjadi lebih buruk. Nyeri yang lama dan tidak kunjung hilang, 

bahkan dapat menyebabkan psikosis dan gangguan kepribadian (Potter 

& Perry, 2010). 

g. Keletihan  

Keletihan juga merupakan faktor yang mempengaruhi nyeri. Keletihan 

dapat meningkatkan persepsi nyeri dan menurunkan kemampuan 

koping. Apabila keletihan disertai kesulitan tidur, maka hal ini dapat 
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memperberat persepsi nyeri. Seseorang yang mengalami nyeri dan 

mengalami periode tidur yang lelap, maka sensasi nyeri akan cenderung 

berkurang  (Potter & Perry, 2010).  

h. Pengalaman Sebelumnya  

Pengalaman dapat mempengaruhi seseorang dalam menginterpretasikan 

nyeri. Setiap individu belajar dari pengalaman sebelumnya dalam 

menanggapi nyeri. Apabila seorang individu mengalami nyeri untuk 

pertama kalinya, maka hal ini akan dapat mengganggu koping individu 

tersebut terhadap nyeri. Individu yang pernah mengalami sensasi nyeri 

sebelumnya, dan indiviu tersebut mampu untuk menghilangkannya, 

maka akan menjadi lebih mudah bagi individu tersebut dalam 

menginterpretasikan nyeri. Berbeda dengan individu yang pernah 

mengalami nyeri berat, namun sulit untuk mengalihkan sensasi tersebut, 

maka individu akan merasa lebih ansietas, dan takut yang mampu  

sensasi nyeri menjadi lebih berat (Potter & Perry, 2010).  

2.3.4 Penilaian Nyeri 

     Potter & Perry (2006), juga mengungkapkan bahwa nyeri tidak dapat 

diukur secara objektif misalnya dengan X-Ray atau tes darah. Namun tipe 

nyeri yang muncul dapat diramalkan berdasarkan tanda dan gejalanya. Pasien 

kadang-kadang diminta untuk menggambarkan nyeri yang dialaminya tersebut 

sebagai nyeri ringan, nyeri sedang, atau berat. Bagaimanapun makna dari 

istilah tersebut berbeda. Tipe nyeri tersebut berbeda pada setiap waktu. 

Gambaran skala nyeri merupakan makna yang lebih objektif yang dapat 

diukur. Gambaran skala nyeri tidak hanya berguna dalam mengkaji beratnya 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

24 

 

nyeri, tetapi juga dapat mengevaluasi perubahan kondisi klien. Oleh karena 

itu, untuk mengkaji dan mengidentifikasi nyeri klien maka digunakan 

skala nyeri. Beberapa skala nyeri diantaranya adalah: 

1) Skala nyeri deskriptif  

Skala nyeri deskriptif merupakan alat pengukuran tingkat keparahan 

nyeri yang objektif. Skala ini juga disebut sebagai skala pedeskripsian 

verbal (Verbal Descriptor Scale, VDS) merupakan garis yang terdiri 

dari tiga sampai lima kata pendeskripsi yang tersusun dengan jarak 

yang sama disepanjang garis. Pendeskripsian ini mulai dari “tidak terasa 

nyeri” hingga “nyeri tak tertahankan”, dan klien diminta untuk 

menunjukkan keadaan yang sesuai dengan keadaan nyeri saat itu (Potter 

& Perry, 2010). 

 

     Tidak Nyeri  Nyeri Ringan   Nyeri Sedang    Nyeri Berat     Nyeri Sangat Berat    

Gambar 2.1 

Skala Nyeri Deskriptif 

 

2) Skala nyeri numeric 

Skala penilaian nyeri numerik (Numerical Rating Scales, NRS) lebih 

digunakan sebagai pengganti alat pendeskripsi kata. Skala yang biasa 

digunakan berupa angka, dari angka 0 -10. Skala ini paling efektif 

untuk mengkaji intensitas nyeri sebelum dan sesudah dilakukannya 

intervensi dan biasanya jarak antara angka 0-10 direkomendasikan 1 

cm, sehingga dapat menggunakan patokan 10 cm (Potter & Perry, 

2010). 
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Gambar 2.2 

Skala Nyeri Numerik 

 

     Menurut Potter & Perry (dalam Farida, 2010) , intensitas nyeri numerik 

dibedakan menjadi lima bagian yaitu: 

a. 0  : Tidak nyeri 

b. 1-3  : Nyeri ringan. Secara obyektif pasien dapat berkomunikasi 

dengan baik. 

c. 4-6 : Nyeri sedang. Secara obyektif pasien mendesis, menyeringai, 

dapat menunjukkan mengikuti lokasi nyeri, dapat 

mendeskripsikannya, dapat perintah dengan baik. 

d. 7-9 : Nyeri berat terkontrol. Secara obyektif pasien terkadang tidak 

dapat mengikuti perintah tapi masih respon terhadap tindakan, 

dapat menunjukkan lokasi nyeri, tidak dapat 

mendeskripsikannya, tidak dapat diatasi dengan alih posisi 

nafas panjang dan distraksi. 

e. 10  : Nyeri sangat berat tidak terkontrol pasien sudah tidak mampu 

lagi berkomunikasi, klien dapat memukul. 

     Menurut Nilssons dan Reospond (dalam Novita, 2012) NRS lebih 

bermanfaat untuk digunakan pada periode post operasi. NRS sangat 

mudah digunakan dan merupakan skala ukur yang sudah valid (Brunelli 

dalam Novita, 2010).  
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3) Skala analog visual 

Skala analog visual (Visual Analog Scle, VAS) merupakan suatu garis 

lurus yang mewakili alat pendeskripsi verbal pada setiap ujungnya.  

Skala ini memberikan kebebasan bagi klien untuk mengungkapkan 

nyerinya, sehingga perawat meminta klien untuk menunjuk keadaan 

nyerinya saat ini. Pada skala ini ujung kiri biasanya menandakan “tidak 

ada” atau “tidak nyeri”, sedangkan ujung kanan biasanya menandakan 

“berat” atau nyeri yang paling buruk (Potter & Perry, 2010). 

 

Gambar 2.3 

Skala Nyeri Visual 

2.3.5 Penatalaksanaan Nyeri  

     Penatalaksanaan nyeri terdapat beberapa, namun dikelompokkan ke dalam 

dua kelompok, yakni penatalaksanaan nyeri farmakologis dan penatalaksanaan 

nyeri nonfarmakologis.   

a. Farmakologis  

Penanganan nyeri melalui intervensi farmakologis, dilakukan dalam 

dengan berkolaborasi, antara dokter, pemberi perawatan utama, serta 

klien. Intervensi farmakologis diantaranya seperti Analgesia Dikontrol-

Pasien (ADP), agen anestetik, opioid, serta obat-obat antiinflamasi 

nonsteroid (NSAID) (Smeltzer & Bare, 2002).  

1) Analgesia Dikontrol-Pasien (ADP)  
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Analgesia Dikontrol-Pasien (ADP) merupakan salah satu 

penatalaksanaan nyeri yang biasa digunakan untuk menangani nyeri 

post operasi. ADP dapat memungkinkan klien untuk pemberian 

medikasi sendiri dalam batas aman yang telah ditetapkan 

sebelumnya. ADP dapat digunakan dalam lingkungan rumah sakit 

atau pun di rumah. Terdapat  Pompa ADP yang dikontrol secara 

elektronik dengan alat pengatur waktu, sehingga klien yang 

mengalami nyeri dapat memberikan sejumlah kecil medikai ke dalam 

intravena, subkutan, atau kateter epidural dengan cra menekan 

tombol yang tersedia dsan telah ditentukan (Smeltzer & Bare, 2010). 

2) Agen Anestetik   

Agen anestetik lokal bekerja dengan memblok konduksi saraf saat 

diberikan langsung ke serabut saraf. Anestesi lokal dapat diberikan 

langsung di tempat cedera, langsung ke serabut saraf melalui 

suntikan atau saat pembedahan.  Penggunaan anestesi lokal telah 

berhasil dalam menurunkan nyeri yang berkaitan dengan bedah torak 

atau abdomen melalui interkostal (Smeltzer & Bare, 2012).  Anestesi 

lokal biasanya juga digunakan dalammenjahit luka, persalinan, dan 

pembedahan sederhana. Anestesi loka memiliki risiko yang lebih 

kecil daripada anestesi umum, yang menyebabkan kehilangan 

kesadaran dan menekn fungsi vital. Anestesi lokal dapat diberikan 

melalui topikal atau injeksi. Topikal langsung dioleskan pada kulit 

dan membran mukoa, sedangkan injeksi dilakukan dengan 

menyuntikkannya di bagian tubuh tertentu (Potter & Perry, 2010). 
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3) Opioid  

Tujuan pemberian opioid adalah untuk meredakan nyeri dan 

memperbaiki kualitas hidup klien, sehingga dosis pemberian telah 

ditentukan pada setiap individu. Opioid (narkotik) dapat diberikan 

melalui beberapa rute, diantaranya adalah rute oral, intravena, 

subkutan, intraspinal, rektal, dan rute transdermal. Pemberian opioid 

mempertimbangkan beberapa faktor seperti karakteristik nyeri klien, 

status klien secara keseluruhan, respon klien terhadap analgesik, dan 

laporan klien tentang nyeri  (Smeltzer & Bare, 2012).   

4) Obat-obat Antiinflamasi Nonsteroid (NSAID)  

Salah satu penatalaksanaan nyeri secara farmakologis, adalah 

pemberian obat-obat Antiinflamasi Nonsteroid (NSAID) yang di 

duga dapat menurunkan nyeri dengan menghambat produksi 

prostaglandin dari jaringan-jaringan yang mengalami trauma atau 

inflamasi.  Salah satu obat antiinflamasi nonsteroid yang paling 

umum adalah aspirin. Namun efek aspirin yang berat dan sering, 

menyebabkan aspirin jarang digunakan untuk mengatasi nyeri akut 

maupun kronis.  Selain itu ibuprofen juga digunakanuntuk 

menghilangkan nyeri ringan  hingga nyeri sedang dan ibuprofen 

mempunyai efek merugikan yang rendah (Smeltzer & Bare, 2012).  

b. Non Farmakologis  

Selain penatalaksaan farmakologis, penatalaksanaan nyeri dapat 

dilakukan secara non farmakologis. Beberapa diantaranya adalah 

sebagai berikut.  
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1) Stimulasi dan masase kutaneus  

Salah satu penatalaksanaan nyeri nonfarmakologis adalah dengan 

cara menggosok kulit atu melakukan pijatan Masase, merupakan 

salah satu cara yang digunakan untuk mengurangi nyeri yang 

merupakan stimulasi kutaneus tubuh secara umum yang biasanya 

dipusatkan pada punggung dan bahu. Masase dapat membuat 

relaksasi otot, sehinngga klien akan merasa nyaman. Masase tidak 

mentimulasi reseptor tidak nyeri, namun mempunyai dampak 

terhadap sistem kontrol desenden (Smeltzer & Bare, 2012).  

2) Terapi es dan panas  

Terapi ini merupakan salah satu terapi yang cukup efektif dalam 

beberapa keadaan, namun keefektifan dan mekanisme kerjanya 

memerlukan studi lebih lanjut. Menurut dugaan, terapi es dan panas 

ini menstimulasi reseptor tidak nyeri (non-nosiseptor)  dalam 

reseptor yang sama seperti cedera.  Terapi es dapat menurunkan 

prostaglandin yang memperkuat sensitivitas reseptor nyeri dan 

subkutan lain dengan cara menghambat proses inflamasi.  Pengunaan 

es harus dilakukan segera setelah cedera terjadi. Penggunaaan panas 

dapat meningkatkan aliran darah ke suatu areasehingga dapat 

menurunkan nyeri dengan mempercepat kesembuhan (Smeltzer & 

Bare, 2012).  

3) Stimulasi saraf elektris transkutan  

Penggunaan terapi ini melibatkan teknologi elektronik. Stimulasi 

saraf elektris transkutan (TENS) menggunakan alat yang  dijalankan 
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dengan baterai dan elektroda yang dipasang pada kulit untuk 

menghasilkan efekkesemutan, menggetar, atau mendengung pada 

area nyeri. TENS dapat digunakan untuk nyeri akut ataupun nyeri 

kronis.  TENS diduga dapat menstimulasi reseptor tidak nyeri  (non-

nosiseptor) dalam area sama seperti serabut yang mentransmisikan 

nyeri.  Sebagai contoh, TENS digunakan pada klien pasca operasi di 

sekitar luka bedah  (Smeltzer & Bare, 2012).  

4) Distraksi  

Distraksi merupakan salah satu penatalaksanaan nyeri dengan cara 

memfokuskan perhatian klien pada sesuatu selain nyeri.  Klien yang 

merasakan nyeri namun fokus perhatiannya tidak pada nyeri tersebut, 

maka toleransi terhadap nyeri akan menjadi lebih baik.  Distraksi  

diduga dapat mengurangi nyeri dengan menstimulasi sistem kontrol 

desenden, yang dapat membuat lebih sedikit stimuli nyeri ke otak. 

Distraksi dapat berkisar dari pencegahan yang monoton hingga 

melakukan aktivitas fisik ataupun mental. Beberapa orang dapat 

meredakan nyeri melalui permainan dan aktivitas (Smeltzer & Bare, 

2012).  

5) Teknik relaksasi  

Relaksasi otot skeletal  dipercaya dapat menurunkan nyeri dengan 

merileksasikan ketegangan otot yang menunjng nyeri. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa relaksasi  efektif menurunkan nyeri 

post operasi. Pengajaran teknik relaksasi ini akan sangat perlu untuk 

diajarkan berulang kali agar klien memahami.  Klien dapat 
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memejmkan mata dan bernafas dengan nyaman, atau bernafas 

dengan konstan dan berirama saat inhalasi ataupun ekshalasi.  

Hampir semua orang yang melakukan metode ini, merasakan 

manfaat dalam mengurangi nyeri yang dirasakan. Relaksasi yang 

dilakukan teratur dapat membantu keletihan dan ketegangan otot 

(Smeltzer & Bare, 2012).  

6) Imajinasi terbimbing  

Imajinasi  terbimbing merupakan salah satu penatalaksanaan 

nonfarmakologis yang memanfaatkan imajinasi klien. Penggunaan 

imajinasi terbimbing ini dapat dipadukan dengan teknik relaksasi 

bernafas, sehingga saat klien menghirup nafas, klien dapat diminta 

untuk membayangkan hal-hal indah yang tentu saja dapat membuat 

klien lebih tenang. Saat klien menghembuskan nafas, klien dapat 

diajak untuk membayangkan, bahwa saat klien menghembuskan 

nafas, semua nyeri akan pergi seiring dengan hembussan nfas 

tersebut. Biasanya klien diminta untuk melakukan imajinasi 

terbimbing selama 5 menit, tiga kali sehari.  Namun kefektifannya 

masih memerlukan riset lebih lanjut, dan imajinasi terbimbing hanya 

digunakan sebagai tambahan  dari sebuah bentuk pengobatan 

(Smeltzer & Bare, 2012). 

7) Hipnosis  

Hipnosis efektif dalam meredakan nyeri dan mengurangi jumlah 

analgesik yang dibutuhkan pada nyeri. Hipnosis harus dilakukan oleh 

orang yang terlatih dan pada klien yng bersedia dihipnosis. 
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Perbedaan dalam memberi sugesti pada setiap individu akan berbeda, 

sehingga keberhasilan hipnosis juga bergantung dari setiap individu 

(Smeltzer & Bare, 2012).  

2.4  Hubungan Mobilisasi Dini dengan Perubahan Tingkat Nyeri pada Klien  

     Menurut Sjamsuhidajat  dan de Jong  (2012) bahwa metode operasi dapat 

memunculkan berbagai keluhan dan gejala. Keluhan dan gejala yang sering adalah 

nyeri. Selain nyeri, komplikasi post operasi  apendektomi  salah satunya 

thromboplebitis. Pasca mengalami  apendektomi  pasien dianjurkan untuk tidak 

malas ataupun takut melakukan latihan/mobilisasi sesuai kondisi tubuh dan 

tahapan yang benar. Semakin segera bergerak/mobilisasi maka semakin 

baik,namun mobilisasi dini harus tetap dilakukan secara hati-hati dan 

mendapatkan bimbingan dari tim kesehatan. Usaha untuk mencegah atau 

meminimalkan komplikasi post operasi apendektomi  dapat dilakukan dengan 

tindakan farmakologi maupun nonfarmakologi. Salah satu tindakan 

nonfarmakologi yang efektif dan efisien adalah mobilisasi dini sesuai standar 

(SOP). Mobilisasi dini merupakan salah satu cara untuk dapat merileksasikan 

otot-otot dan membiasakan diri dalam melakukan aktivias dari yang sederhana 

hingg yang  lebih rumit.  Pasien post operasi apendektomi merasa lebih sehat dan 

kuat dengan mobilisasi dini atau early ambulation. Dengan gerakan miring kanan 

dan kiri 6 jam post operasi, otot otot perut dan panggul akan kembali normal, 

sehingga otot perut menjadi kuat kembali dan dapat mengurangi rasa sakit. 

Dengan demikian klien merasa sehat, meningkatkan peristaltik usus, membantu 

memperoleh kekuatan dan mempetcepat penyembuhan (Fitriyahsari, 2010). 
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     Mobilisasi dini dilakukan setelah pasien sadar dari pengaruh anastesi dan 

segera setelah operasi. Latihan mobilisasi dilakukan untuk mencegah komplikasi, 

mencegah dekubitus, merangsang peristaltik serta mengurangi adanya nyeri 

(Hidayat, 2012).  Mobilisasi  dini merupakan suatu aspek penting pada fungsi 

fisiologis karena merupakan komponen esensial guna mempertahankan  

kemandirian. Mobilisasi  dini berfungsi untuk melatih otot, sistem saraf, tulang, 

maupun sirkulasi darah sehingga diharapkan mampu mempercepat proses 

penyembuhan luka apendektomi (Carpenito,  2013).    

     Menurut Potter & Perry (2010) mobilisasi dini sangat penting sebagai tindakan 

pengembalian secara berangsur-angsur ke tahap mobilisasi sebelumnya. Dampak 

mobilisasi yang tidak dilakukan bisa menyebabkan gangguan fungsitubuh, aliran 

darah tersumbat dan  peningkatan intensitas nyeri. Mobilisasi dini mempunyai 

peranan penting dalam mengurangi rasa nyeri dengan cara menghilangkan 

konsentrasi pasien pada lokasi nyeri atau daerah operasi, mengurangi aktivasi 

mediator kimiawi pada proses peradangan yang meningkatkan respon nyeri serta 

meminimalkan transmisi saraf nyeri menuju saraf pusat.  

 


