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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Nyeri merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan 

jaringan yang aktual dan potensial, atau menggambarkan kondisi terjadinya suatu 

kerusakan (Potter & Perry, 2010). Nyeri juga merupakan sebuah sensasi subjektif 

sehingga tidak ada dua orang yang berespon dengan cara yang sama (Kozier, et al., 

2010). Menurut Black & Hawks (2009) nyeri merupakan sebuah fenomena yang 

sangat sulit untuk didefinisikan karena nyeri adalah suatu pengalaman yang sangat 

subjektif dan personal. 

Salah satu keluhan nyeri yang sering ditemukan adalah nyeri pada bagian 

abdomen (Astarani & Fitriana, 2015). Menurut Syamsiah & Muslihat (2016) 

kegawatan abdomen yang datang ke rumah sakit dapat berupa kegawatan bedah 

atau kegawatan non bedah. Penyebab tersering dari nyeri abdomen antara lain 

appendisitis, kolik bilier, kolisistitis, divertikulitis, pankreatitis, peritonitis, 

salpingitis, dan kolik renal (Abdullah & Firmansyah, 2012). 

Nyeri abdomen dapat berasal dari dalam organ abdomen termasuk nyeri verbal 

dan dari lapisan dinding perut (Barbara, 2011). Nyeri abdomen akan direspon oleh 

tubuh dengan meningkatkan pelepasan substansi kimia yang dapat menstimulus 

reseptor-reseptor nyeri (Kozier et al., 2009). Di Amerika Serikat pada tahun 2007, 

menurut McCraig dan Burt (2009), sekitar 6,5% pasien yang masuk di bagian gawat 

darurat mengalamai keluhan nyeri di bagian abdomen. 
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Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang pasien yang berkunjung 

dengan keluhan nyeri abdomen dengan berbagai penyebab mencapi 405 kasus 

(3,9%) dari total 10.453 kunjungan selama tahun 2012 (Data Medikal Rekord 

RSUD Karawang, Tahun 2012). Angka kejadian di Rumah Sakit H. Adam Malik 

Medan menunjukkan, pada tahun 2008 terdapat 172 kasus nyeri abdomen, lalu pada 

tahun 2009 terdapat 182 kasus pasien dengan nyeri abdomen (Razid, 2010). 

Penanganan nyeri abdomen yang efektif adalah dengan melakukan penilaian 

nyeri secara akurat dengan menggunakan pengukuran yang dapat dipercaya dan 

valid diantaranya adalah pengukuran skala nyeri dan penilaian perilaku nyeri 

(Hugueta, et al., 2010). Untuk mengurangi nyeri, diperlukan tindakan manajemen 

nyeri farmakologi dan non-farmakologi. Manajemen nyeri adalah salah satu bagian 

dari disiplin ilmu medis yang berkaitan dengan upaya-upaya menghilangkan nyeri 

atau relief (Pratintya & Subroto, 2014). 

Manajemen nyeri farmakologi menggunakan terapi obat analgetik. Pemberian 

obat analgetik yang diberikan guna mengganggu atau memblok transmisi stimulus 

agar terjadi perubahan persepsi dengan cara mengurangi kortikal terhadap nyeri 

(Kozier, et al., 2010). Jenis analgetiknya adalah narkotika dan non-narkotika 

(Kozier, et al., 2010). Manajemen nyeri non farmakologi untuk menghilangkan 

nyeri meliputi teknik distraksi, teknik pemijatan (massage), teknik nafas dalam, 

terapi musik, guided imaginary, meditasi, imajinasi terbimbing (Kozier, 2007). 

Menurut Kozier, et al., (2010) menyatakan bahwa manajemen nyeri non 

farmakologi terdiri dari intervensi fisik yang bertujuan menyediakan kenyamanan. 

Intervensi fisik mencakup stimulasi kutaneus, imobilisasi, stimulus saraf 

elektrik transkutan dan akupunktur. Manajemen nyeri selanjutnya adalah intervensi 
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pikiran-perilaku (kognitif-perilaku). Tujuan dari intervensi ini adalah menolong 

klien agar dapat mengontrol secara keseluruhan nyeri yang dirasakannya (DeLaune 

& Ladner, 2011). 

Berdasarkan data yang peneliti temukan dari total 725 pasien dari Januari – Juni 

2017 terdapat 335 pasien dengan keluhan nyeri abdomen diantarnya lebih banyak 

pada bagian pencernaan seperti dyspepsia sekitar 135 kasus nyeri abdomen, GERD 

sekitar 65 kasus nyeri abdomen, abdominal pain sekitar 78 kasus nyeri abdomen 

dan kolik abdomen sekitar 57 kasus nyeri abdomen. Berdasarkan hal tersebut belum 

ada data terdahulu dan belum dilakukannya penelitian mengenai gambaran 

penatalaksanaan nyeri abdomen, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui dan 

meneliti lebih lanjut bagaimana gambaran penatalaksanaan nyeri abdomen di ruang 

rawat inap Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya. 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas salah satu keluhan nyeri yang sering 

ditemukan adalah nyeri pada bagian abdomen. Perawat memiliki peran penting 

untuk memperhatikan dan memenuhi rasa nyaman pasien, dengan melakukan 

intervensi keperawatan. Untuk mengurangi nyeri, diperlukan tindakan manajemen 

nyeri farmakologi dan non-farmakologi. Berdasarkan hal tersebut belum ada data 

terdahulu dan belum dilakukannya penelitian mengenai gambaran penatalaksanaan 

nyeri abdomen sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut 

bagaimana gambaran penatalaksanaan nyeri abdomen di ruang rawat inap Rumah 

Sakit Siloam Dhirga Surya. 

 



 
 

4 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah telah diketahui mengenai 

gambaran penatalaksanaan nyeri pada pasien dengan nyeri abdomen di 

ruang rawat inap Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya. 

 
1.3.2 Tujuan Khusus 

 

1) Untuk mengetahui karakteristik pasien berdasarkan usia, jenis 

kelamin dan diagnosa medis. 

 

2) Untuk mengetahui mengenai skala nyeri yang dialami pasien dengan 

nyeri abdomen. 

 

3) Untuk mengetahui mengenai bentuk penatalaksanaan nyeri dengan 

metode farmakologis pada pasien. 

 

4) Untuk mengetahui bentuk penatalaksanaan nyeri dengan metode 

non farmakologis pada pasien. 

 
 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Manfaat teoritis 

 

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah informasi tentang bentuk penatalaksanaan nyeri pada pasien 

dengan nyeri abdomen. 
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1.4.2 Manfaat praktis 
 

1) Bagi Perawat dan Mahasiswa Keperawatan 

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam proses 

pembelajaran, maupun praktik lapangan mengenai karakteristik 

serta penatalaksanaan nyeri pada pasien dengan nyeri abdomen serta 

memaksimalkan pemberian asuhan keperawatan pada pasien yang 

mengalami nyeri abdomen. 

 
2) Bagi Fakultas Ilmu Keperawatan 

 

Diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk 

bahan belajar mengajar di akademik merujuk pada pengembangan 

pengetahuan mengenai gambaran penatalaksanaan nyeri pada pasien 

dengan nyeri abdomen. 

 
3) Bagi Institusi Rumah Sakit 

 

Diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dipakai sebagai 

dasar informasi mengenai gambaran penatalaksanaan nyeri pada 

pasien dengan nyeri abdomen. 

 

 

1.4.3 Manfaat untuk penelitian selanjutnya 

 

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu peneliti untuk menjadi 

data dasar atau pendukung dalam penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Tabel Definisi Operasional 
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Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Konseptual 

Definisi 

Operasional 

Alat ukur Skala 

ukur 

Hasil ukur 

Penatalaksana

an nyeri 

Pentalaksanaan 

nyeri atau 

tindakan 

keperawatan 

untuk mengurangi 

nyeri yaitu terdiri 

dari 

penatalaksanaan 

non-farmakologi 

dan farmakologi. 

Potter & Perry 

(2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penatalaksanaan 

nyeri dalam 

keperawatan 

merupakan cara 

untuk 

mengurangi 

nyeri pasien 

yang terdiri dari 

dua jenis yaitu: 

1. non 

farmakologi 

2. farmakologi 

Studi 

dokumentasi 

Skala 

ordinal 

Berdasarkan 

persentase: 

1. manajeme

n nyeri 

non-

farmakolo

gi (16,9%) 

2. manajeme

n nyeri 

farmakolo

gi 

(53,2%),  

3. manajeme

n nyeri 

non-

farmakolo

gi dan 

farmakolo

gi (28,6%) 

Pasien dengan 

nyeri abdomen 

Nyeri abdomen 

merupakan suatu 

keluhan nyeri 

yang berada pada 

daerah abdomen 

dan terjadi secara 

tiba-tiba 

(Yulaikhah, 

2008). 

Nyeri abdomen 

pada penelitian 

ini dilihat dari 

keluhan nyeri 

abdomen pasien 

khususnya pada 

bagian 

pencernaan. 

Hal-hal yang 

dapat diketahui 

mengenai 

pasien: 

1. usia 

2. Jenis 

kelamin 

3. Skala nyeri 

Studi 

dokumentasi 

Skala 

ordinal 

1. Usia 

Usia 26-35 

tahun 

(41,5%). 

Usia 36-45 

tahun 

(35,1%) dan 

usia 17-25 

tahun 

(23,4%). 

2. Jenis 

Kelamin 

Perempuan 

(57,1%) 

Laki-laki 

(42,9%) 

3. Skala 

nyeri: 

rentang 

skala nyeri 

ringan 1-3 

(84,4%), 

skala nyeri 

sedang 4-6 

(15,6%) dan 

skala nyeri 

berat 7-10 

(0%) 

 




