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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit radang usus buntu ini umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri, 

namun faktor pencetusnya ada beberapa kemungkinan yang sampai sekarang 

belum dapat diketahui secara pasti. Diantaranya faktor penyumbatan (obstruksi) 

pada lapisan saluran (lumen) appendiks oleh timbunan tinja/feces yang keras 

(fekalit), hyperplasia (pembesaran) jaringan limfoid, penyakit cacing, parasit, 

benda asing dalam tubuh, cancer primer dan striktur (Sutarno, 2005).  

Appendiksitis merupakan kedaruratan bedah abdomen yang paling sering  

dilakukan di Amerika Serikat. Lebih dari 250.000 appendiktomy dikerjakan tiap 

tahunnya. Insiden appendiksitis puncaknya pada dekade pertama dan kedua 

kehidupan, jarang terjadi pada usia sangat muda atau tua. Namun, perforasi 

sering terjadi pada anak-anak dan umur lanjut, dimana periode ini merupakan 

angka tertinggi pada mortalitas. Pria dan wanita sama-sama dapat terkena, 

kecuali pada umur antara pubertas dan umur 25 tahun, dimana pria dominan 

dengan rasio 3 : 2. Insiden appendiksitis cenderung stabil di Amerika Serikat 

selama 30 tahun terakhir, sementara insiden appendiksitis lebih rendah pada 

negara berkembang dan negara terbelakang, terutama negara-negara Afrika, dan 

lebih jarang pada kelompok sosial ekonomi rendah. Angka mortalitas di Amerika 
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Serikat menurun delapan kali lipat antara tahun 1941 dan 1970. Di Amerika 

Serikat ada penurunan jumlah kasus dari 100 kasus menjadi 52 kasus setiap 

100.000 penduduk dari tahun 1975-1991. Terdapat 15-30% (30-45%  pada 

wanita) gambaran histopatologi yang normal pada hasil appendiktomy (Mubarak, 

2008). Di Jawa Tengah prevalensi appendiksitis pada tahun 2005 sebesar 0,08 %, 

meningkat menjadi 0,10 % di tahun 2006, serta 1,96 x 0,0 % di tahun 2007 

(Dinkes Prov. Jawa Tengah, 2008). 

Appendiktomy merupakan suatu tindakan pembedahan membuang 

appendiks yang mengalami infeksi atau peradangan. Operasi ini dilakukan 

dengan cara mencari dan mengeluarkan sekum (Sutarno, 2005). Proses 

pemulihan kesehatan pasca operasi merupakan hal yang sangat penting bagi 

pasien yang mengalami pembedahan. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan 

kesehatan bertujuan untuk mempercepat penyembuhan, pemulihan kesehatan 

serta mencegah komplikasi dan kecacatan dengan melakukan upaya kuratif dan 

rehabilitatif (Dinkes Prov. Jawa Tengah, 2008).  

Dilihat dari segi psikososial orang yang sedang sakit atau keluarga adalah 

dalam kondisi ketidakenakan, rasa sakit, kekawatiran, kecemasan, kebingungan 

dan sebagainya. Oleh sebab itu mereka ini sangat memerlukan bantuan, bukan 

saja pengobatan tetapi juga bantuan lain seperti informasi, nasehat dan petunjuk-

pentunjuk dari petugas rumah sakit yang berkaitan dengan masalah penyakit 

yang mereka alami (Notoatmojo, 2005). 
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Pasien dengan pembedahan harus dibuatkan program perencanaan yang 

efektif sehingga seluruh pasien bedah mendapatkan informasi yang sama, diskusi 

yang terperinci dan demonstrasi latihan pasca operatif merupakan hal yang vital. 

Tujuan perencanaan ini adalah agar komplikasi pada tahap pemulihan akan 

berkurang. Perencanaan pre operatif yang sistematik dan terstruktur dapat 

mempengaruhi beberapa faktor pasca operatif seperti fungsi pernafasan dan 

kapasitas fungsi fisik (Potter and Perry, 2006). 

Asuhan keperawatan peri operatif meliputi keperawatan yang diberikan 

sebelum (pre operatif) selama (intra operatif) dan setelah pembedahan (pasca 

operatif). Keperawatan peri operatif dilakukan berdasarkan proses keperawatan 

dan perawat perlu menetapkan strategi sesuai dengan kebutuhan individu selama 

periode peri operatif sehingga klien memperoleh kemudahan sejak datang sampai 

klien sehat kembali, maka diperlukan asuhan keperawatan yang 

berkesinambungan. Intervensi keperawatan yang optimal serta partisipasi aktif 

dari pasien diharapkan dapat mencegah timbulnya komplikasi pasca operatif, 

sehingga klien dapat kembali tingkat fungsi yang setinggi mungkin (Poter dan 

Perry, 2006). Setiap program pre operatif terdiri dari penjelasan dan demonstrasi 

latihan pasca operatif (mobilisasi) dan manfaat dari latihan ini (mobilisasi) untuk 

mencegah terjadinya komplikasi pasca operatif, seperti mengurangi distensi 

abdomen, mencegah tromboplebitis, meningkatkan sirkulasi, mengurangi nyeri 

serta mempercepat proses penyembuhan luka (Brunner and Suddarth, 2002). 

Mobilisasi dini menjadi hal penting dilakukan karena dapat memperlancar 
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peredaran darah, mencegah komplikasi pasca operasi, mencegah  kontraktur, dan 

mempercepat penyembuhan luka (Hamilton, 1995). 

Mual (nausea) adalah suatu sensasi atau perasaan tidak menyenangkan 

yang mendahului muntah (Dorland, 2002), disertai hipersalivasi, keringat dingin, 

pucat, takikardi, hilangnya tonus gaster, kontraksi duodenum dan refluks isi 

intestinal ke dalam gaster. Mual tidak selalu disertai muntah. Sedangkan retching 

adalah kejadian menyerupai muntah dengan penutupan glotis dan kontraksi dari 

otot abdomen, dinding dada dan diafragma tanpa selalu disertai ekspulsi dari isi 

lambung (Loadsman, 2005). 

Muntah (vomiting) adalah ekspulsi secara paksa isi lambung keluar melalui 

mulut (Sherwood, 2001), disebabkan oleh kontraksi otot-otot pernapasan yaitu 

diafragma (otot inspirasi utama) dan otot abdomen (otot ekspirasi aktif ). 

Peningkatan dari tekanan intra abdomen, penutupan glotis dan palatum akan 

naik, terjadi kontraksi dari pylorus dan relaksasi dari fundus, sfingter cardia dan 

esofagus sehingga terjadi ekspulsi yang kuat dari isi lambung (Loadsman, 2005). 

Mual dan muntah dapat merupakan manifestasi berbagai kondisi termasuk 

diantaranya adalah efek samping suatu pengobatan, gangguan sistemik atau 

infeksi, kehamilan, disfungsi vestibuler, peningkatan tekanan sistem saraf pusat, 

peritonitis, gangguan hepatobilier, paska radiasi atau kemoterapi, serta gangguan 

pada usus berupa obstruksi, dismotilitas atau infeksi. Mual dan muntah paska 

operasi (PONV) adalah salah satu keluhan paling umum setelah anestesi dan 

operasi. Mual dan muntah dapat lebih menyulitkan terutama pada operasi minor. 
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Hal ini karena mual dan muntah dapat menimbulkan berbagai komplikasi yang 

luas. Secara fisik mual dan muntah paska operasi dapat menimbulkan keluhan 

berkeringat, nyeri perut, lemah dan mengurangi kenyamanan pasien. Risiko 

terhadap tindakan pembedahannya berupa terbukanya kembali luka operasi, 

perdarahan sampai penyembuhan luka yang terhambat. Dan segi anestesi dapat 

meningkatkan risiko aspirasi isi lambung ke dalam paru-paru, gangguan cairan 

dan elektrolit.  

Mobilisasi dini merupakan suatu aspek yang terpenting pada fungsi 

fisiologis karena hal itu essensial untuk mempertahankan kemandirian 

(Carpenito, 2000). Mobilisasi dini merupakan suatu upaya mempertahankan 

kemandirian sedini mungkin dengan cara membimbing penderita untuk 

mempertahankan fungsi fisiologis. Konsep mobilisasi dini mula-mula berasal 

dari ambulasi dini yang merupakan pengembalian secara berangsur-angsur ke  

tahap mobilisasi sebelumnya untuk mencegah komplikasi (Roper, 2002).  

Tahap-tahap mobilisasi dilaksanakan secara berturut-turut, hari demi hari 

dianjurkan belajar duduk selama sehari, belajar berjalan  dan  kemudian belajar 

sendiri pada hari ke-3 pasca bedah. Jadi mobilisasi secara teratur dan bertahap 

serta diikuti dengan istirahat adalah yang paling dianjurkan (Roper, 2002). 

Pasien post operasi akan merasa takut bergerak karena anggapan 

pergerakan akan mengakibatkan terbukanya kembali luka operasi. Salah satu 

faktor-faktor yang mempengaruhi mobilisasi menurut Barbara (2006) adalah 

kebudayaan. Kebudayaan dapat mempengaruhi pola dan sikap dalam melakukan 
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aktifitas misalnya pasien setelah operasi dilarang bergerak karena kepercayaan 

kalau banyak bergerak nanti luka atau jahitan tidak jadi. Untuk menghindari 

persepsi yang salah tersebut perawat sangatlah berperan penting memberikan 

penjelasan dan memotivasi pasien untuk melakukan latihan mobilisasi dini yaitu 

latihan pernafasan, latihan menganti posisi (miring ke kiri dan ke kanan, dari 

berbaring ke duduk, duduk sendiri, dari duduk ke berdiri) dan berjalan. Hasil 

penelitian Gaffar (1999) menyatakan bahwa 87% yang mendapat penyuluhan 

dari perawat melaksanakan mobilisasi dini pasca operasi bedah sesar dengan 

baik.  

Penelitian yang dilakukan oleh Lepczyk, et. Al. (1990 dalam Brunner & 

Suddarth, 2002) mengatakan bahwa ada perbedaan pengetahuan antara pasien 

yang mendapat penyuluhan sebelum operasi dengan pasien yang tidak mendapat 

penyuluhan. Oleh karena itu tampaknya lebik baik penyuluhan dilakukan 

sebelum dilaksanakan tindakan operasi, sehingga klien mendapatkan informasi 

yang jelas dan dapat mengurangi kecemasan yang nantinya akan mempengaruhi 

proses pemulihan pasca operasi. 

Menurut diagnosa keperawatan NANDA (2013) hambatan mobilitas fisik 

pasca operasi dapat dipengaruhi oleh nyeri pada insisi pembedahan, pemasangan 

alat-alat kesehatan seperti gips atau balutan serta kateter dan selang endotrakea. 

Pada pasien dengan post operasi hambatan mobilitas fisik dapat dipengaruhi oleh 

pemasangan kateter, nyeri pada insisi serta pemasangan infus. Mobilisasi dini 

dapat terlaksana dengan baik jika pasien bisa meminimalkan nyeri yang 
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dirasakan. Penyuluhan serta informasi yang diberikan tentang teknik 

penanggulangan nyeri seperti memberikan bantal pada bekas insisi pembedahan 

dan teknik batuk yang efektif dapat mengurangi nyeri yang dirasakan pasien. 

(Crissie G- Mundy, 2004). 

RSUD Banyumas merupakan salah satu rumah sakit di Kabupaten 

Banyumas. Sesuai data yang diperoleh saat studi pendahuluan dan pengamatan 

yang dilakukan oleh peneliti pada 3 bulan (Juni, Juli dan Agustus 2013) 

terlaksana operasi appendiktomy sebanyak 58 kali operasi. Namun mobilisasi 

dini post operasi belum terlaksana secara efektif. Dari hasil studi pendahuluan 

yang dilakukan oleh peneliti didapatkan data 5 dari 12 pasien post operasi yang 

mengalami mual muntah. Setelah dikaji lebih mendalam ternyata pasien tersebut 

tidak melakukan mobilisasi dini yang dianjurkan. Mereka merasa takut jika 

bergerak maka luka jahitan operasinya akan robek. Menurut Brunner and 

Suddarth (2002) manfaat dari latihan mobilisasi dini untuk mencegah terjadinya 

komplikasi pasca operatif seperti mengurangi distensi abdomen. Dari distended 

abdomen inilah rasa mual muntah pada pasien post operasi akan muncul. 

 

B. Perumusan Masalah 

Pada pasien appendiksitis dilakukan tindakan operasi appendiktomy atau 

pembedahan membuang appendiks. Pasien pasca operasi appendiktomy merasa 

khawatir kalau tubuh digerakkan atau mobilisasi pada posisi tertentu akan 

mempengaruhi luka operasi yang masih belum sembuh. Pasien yang tidak 
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melakukan mobilisasi menyebabkan distensi pada abdomen. Distensi abdomen 

pasca operasi akan menyebabkan mual muntah. 

Penelitian tentang pengaruh mobilisasi dini terhadap mual muntah di 

RSUD Banyumas belum pernah dilakukan sehingga perlu dilakukan penelitian 

dengan masalah penelitian “Bagaimanakah pengaruh mobilisasi dini terhadap 

mual muntah pada pasien pasca appendiktomy di RSUD Banyumas ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 

mobilisasi dini terhadap mual muntah pada pasien pasca appendiktomy  di  

RSUD   Banyumas. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran karakteristik responden berupa jenis kelamin dan 

umur responden. 

b. Mengidentifikasi mual muntah hari ke 0, 1 dan 2. 

c. Menganalisis perbedaan sebelum dan sesudah mobilisisasi dini terhadap 

mual muntah.  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pasien Dan Keluarga 

Meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarganya terhadap perawatan 

pasien pasca operasi appendikstomy, sehingga mereka siap untuk melakukan 

perawatan pada pasien di rumah. 

2. Bagi Instansi Rumah Sakit 

Sebagai bahan informasi bagi perawat di RSU Banyumas tentang 

pengaruh pendidikan kesehatan mobilisasi dini terhadap terhadap mual 

muntah pada pasien pasca  appendiktomy.  

3. Bagi Praktisi Keperawatan 

Diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan meningkatkan 

pengetahuan tentang pengaruh pendidikan kesehatan mobilisasi dini terhadap 

terhadap mual muntah pada pasien pasca appendiktomy. 

4. Bagi Pendidikan 

Tambahan kepustakaan dalam pengembangan ilmu keperawatan tentang 

pasien appendiksitis. 

5. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dengan cara 

mengaplikasikan teori-teori Keperawatan Medical Bedah (KMB) yang 

didapat selama perkuliahan, khususnya tentang materi appendiksitis. 
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E. Penelitian Terkait 

1. Zetri Akhirita (2011) meneliti tentang “Pengaruh Mobilisasi Dini Terhadap 

Pemulihan Kandung Kemih Pasca Pembedahan Dengan Anestesi Spinal Di 

RSUP dr. M. Djamil Padang”. Penelitian bersifat pre-eksperimental dengan 

menggunakan “static group comparison” dengan sampling yang diambil  

secara quota sampling. Tehnik pengumpulan data dengan observasi. Analisa 

yang dilakukan analisa univariat dan bivariat. Uji satistik menggunakan uji 

Fisher Exact dengan komputer pada level of significance sebesar 0,05 

didapatkan p value 0,005. Nilai menunjukkan adanya pengaruh mobilisasi 

dini terhadap pemulihan kandung kemih pasca pembedahan dengan anestesi 

spinal. Nilai OR didapatkan 36 yang menunjukkan bahwa pasien yang tidak 

melakukan mobilisasi dini pasca pembedahan dengan anestesi spinal memiliki 

peluang 36 kali mengalami retensi urin dibandingkan dengan pasien yang 

melakukan mobilisasi dini. Penelitian ini berbeda dengan paneltian yang telah 

dilakukan oleh Zetri Akhirita. Variabel independen penelitian ini sama-sama 

berupa mobilisasi dini sedangan pada variabel dependennya berbeda. 

Penelitian sebelumnya variabel dependennya adalah pemulihan kandung 

kemih pasca pembedahan sedangkan variabel dependen penelitian yang akan 

dilakukan adalah mual muntah. Penelitian sebelumnya menggunkan uji Fisher 

Exact  sebagai uji statistiknya sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

menggunkan uji wilcoxon.  
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2. Satria Prawani (2011) melakukan penelitian “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pelaksanaan Ambulasi Dini Pada Pasien Pasca Operasi 

Fraktur Ekstremitas Bawah”. Penelitian ini dilakukan di RSUD Arifin 

Achmad Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling. Hasil uji 

statistik pearson Chi-square pada nyeri didapatkan nilai p=.357 karena  p > 

0.05 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

nyeri terhadap pelaksanaan ambulasi dini pada pasien fraktur pasca operasi 

ekstremitas bawah.  Hasil uji statistik Chi-square dengan Fisher didapatkan 

nilai signifikan pengetahuan yaitu p = 1.000 karena  p  >  0.05  maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan terhadap 

pelaksanaan ambulasi dini. Hasil uji statistik dengan Fisher pada dukungan 

keluarga didapatkan p = .004 karena  p < 0.05 maka dapat disimpulkan ada 

hubungan antara dukungan keluarga dengan pelaksanaan ambulasi dini.   

Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Satria Prawani. Penelitian sebelumnya berfokus pada faktor-

faktor yang memepengaruhi pelaksanaan ambulasi dini pada pasien pasca 

operasi fraktur ekstrimitas bawah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

berfokus pada pengaruh dari mobilisasi dini itu sendiri terhadap mual muntah. 

Uji statistiknya juga berbeda, jika penelitian sebelumnya menggunakan uji 

statistik Chi-square sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunkan 

uji wilcoxon. 
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3.  Anggarda Kristianti Utomo melakukan penelitian “Perbandingan Efektivitas 

Antara Akupunktur PC-6  dan Ondansetron dalam Mencegah Insidensi Mual 

dan Muntah Pasca Bedah Ortopedi’ merupakan penelitian ekperimental yakni 

randomized clinical trial. Penelitian dilakukan di Instalasi Bedah Sentral dan 

Ruang Pulih Sadar Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling.  Sampel 

yang digunakan adalah 30 pasien, 15 pasien pada kelompok akupunktur dan 

15 pasien pada kelompok ondansetron. Data diolah dengan teknik analisis 

statistik yaitu menggunakan uji chi square dan uji t, dengan  =0,05/ dalam 

tabel derajat kepercayaan 95%.  Hasil penelitian didapatkan jumlah penderita 

mual dan muntah untuk kelompok akupunktur sebanyak 1 orang (6.6%), 

sedangkan dari kelompok ondansetron sebanyak 2 orang (13.3%). Berarti 

efektivitas akupunktur dalam mencegah mual muntah sebesar 93.3% 

sedangkan kelompok ondansetron sebesar 86.6%. Kesimpulan didapatkan 

bahwa pemberian Akupunktur PC-6 tidak lebih efektif daripada Ondansetron 

4 mg intravena dalam mencegah insiden PONV pada bedah ortopedi, 

sehingga hipotesis tidak terbukti. Hal ini berarti efektivitas akupunktur 

sebanding dengan ondansetron dalam mencegah insiden PONV pada bedah 

ortopedi. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Anggarda Kristianti Utomo berbeda 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Variabel dependen penelitian ini 

sama-sama berupa mual muntah sedangan pada variabel independennya 
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berbeda. Penelitian sebelumnya variabel independennya adalah akupunktur 

PC-6  dan ondansetron sedangkan variabel independen penelitian yang akan 

dilakukan adalah mobilisasi dini. Penelitian sebelumnya menggunkan uji chi 

square dan uji t sebagai uji statistiknya sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan menggunkan uji wilcoxon. 
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