
7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Peritonitis 

1. Pengertian 

Peritoneum adalah membran serosa rangkap yang sebesar dalam 

tubuh yang terdiri dua bagian utama yaitu peritoneum parietal yang 

melapisi dinding rongga abdominal, dan rongga peritoneum viseral yang 

meliputi semua organ yang berada pada didalam rongga itu (Pearce, 

2009). 

Peritonitis adalah peradangan pada peritoneum ( lapisan membran 

serosa rongga abdomen ) dan organ didalamnya (Muttaqin & Sari, 2011). 

Peritonitis adalah peradangan pada peritoneum, suatu lapisan 

endotelial tipis yang kaya akan vaskularisasi dan aliran limpa (Jitwiyono 

& Kristiyanasari, 2012). 

2. Anatomi dan Fisiologi 

 

 

 

 

Gambar II. 1 Anatomi Peritonium 
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a. Anatomi 

1) Peritoneum   

Peritoneum adalah membran serosa rangkap yang terbesar di 

dalam tubuh yang terdiri dari bagian utama yaitu peritoneum 

parietal yang melapisi dinding rongga abdominal dan 

peritoneum viseral yang meliputi semua organ yang ada 

didalam rongga itu (Pearce, 2009). Peritoneum parietal yaitu 

bagian peritoneum yang melapisi dinding abdomen dan 

peritoneum yaitu lapisan yang menutup viscera (misalnya 

gaster dan intestinum). Cavitas peritonealis adalah ruangan 

sebuah potensi karena organ-organ tersusun amat berdekatan. 

Dalam cavitas terdapat sedikit cairan sebagai lapisan tipis 

untuk melumasi permukaan peritoneum sehingga 

memungkinkan viscera abdomen bergerak satu terhadap yang 

ain tanpa adanya gerakan. 

Organ intraperitoneal adalah abdomen yang meliputi 

peritoneum vesiceral dan organ ekstraperitoneal 

(retroperitoneal) adalah vesicelera yang terletak antaran 

peritoneum pariatale dan dinding abdomen dorsal (Pearce, 

2009). 

2) Mesinterium  

Yaitu lembaran ganda peritoneum yang berawal sebagai 

lanjutan peritoneum visceral pembungkus sebuah organ. 
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Mesenterium berisi jaringan ikat yang berisi pembuluh darah, 

pembuluh limfe (Pearce, 2009).  

3) Omentum 

Yaitu lanjutan peritoneum visceral bilaminar yang melintasi 

gaster dan bagian proksimal duadenum ke struktur lain. 

Omentum terbagi menjadi 2 yaitu omentum minus dan 

omentum majus, omentum minus menghubungkan curvatura 

minor gaster dan bagian proksimal duodeneum dengan hepar 

dan ementum mencegah melekatnya peritoneum visceral pada 

peritoneum parietal yang melapisi dinding abdomen. Daya 

gerak omentum majus cukup besar dan dapat bergeser – geser 

keseluruh cavitas paritonealis serta membungkus organ yang 

meradang seperti appendiks vermiformitis artinya omentum 

majus dapat mengisolasi organ itu dan melindungi organ lain 

terhadap organ yang terinfeksi (Pearce, 2009). 

4) Ligamentum Peritoneal 

Yaitu lembar-lembar ganda peritoneum. Hepar dihubungkan 

pada dinding abdomentum ventral oleh ligamentum falciforme 

dan aster dihubungkan pada permukaan kaudal diafragma oleh 

ligamentum gatrophenicul lien yang melipatkan balik pada 

hilum splenicum dan colon tranversum oleh ligamentum 

gastroconicum. Plica peritonealis adalah peritoneum yang 

terangkat dari abdomen oleh pembuluh darah, saluran, dan 
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pembuluh fetal yang telah mengalami oblitersi dan resucessus 

peritonealis adalah sebuah kantong peritoneal yang dibentuk 

oleh plica peritonealis (Pearce, 2009). 

b. Fisiologi 

Peritoneum adalah membran serosa rangkap yang terbesar dalam 

tubuh. Peritoneum terdiri dari atas dua bagian yaitu peritoneum 

parietal dan pertoneum viseral. Ruang yang terdapat di antara dua 

lapisan ini disebut ruang peritoneal atau kantong peritoneum. Banyak 

lipatan atau kantong yang terdapat dalam peritoneum sebuah lipatan 

besar atau oementum mayor yang kaya akan lemak bergantung di 

sebelah depan lambung (Pearce, 2009) 

Omentum minor berjalan dari porta heparis setelah menyelaputi hati 

ke bawah kurvatura minor lambung dan di sini bercabang menyelaput 

lambung. Peritoneum ini kemudian berjalan keatas dan berbelok 

kebelakang sebagai mesokolon ke arah posterior abdomen dan 

sebagian peritoneum membentuk mesentrium usus halus. Omentum 

besar dan kecil, mensenterium sebagian besar organ-organ abdomen 

dan pelvis, dan membentuk perbatasan halus (Pearce, 2009). 

3. Etiologi 

Penyebab terjadinya peritonoitis adalah bakteri, bakteri ini masuk 

ke rongga peritoneum dan terjadi peradangan. Menurut Muttaqin (2011) 

bakteri yang sering menyebabkan peritonoitis yaitu Escheria coli (40%), 

Klebsiella pneumoniae (7%), Streptococcus pneumoniae (15%0, 
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Pseudomonas species, Proteu species, dan gram negatif lainnya (20%), 

Streptoccous lainnya (15%), Staphylococcus (3%). 

Menurut Jitowiyono dan Kristiyanasari (2012) peritonis juga bisa 

disebabkam secara langsung dari luar seperti operasi yang tidak seteril, 

terkontaminasi talcum veltum, lypodium, dan sulfonamida, serta trauma 

pada kecelakaan seperti ruptur limpa, dan ruptur hati. 

4. Patofisiologi 

Peritonitis menyebabkan penurunan aktivikas fibrinolitik intra 

abdomen (peningkatan aktivitas inhibitor aktivator plasminogen) dan 

fibrin karantina dengan pembentukan adhesi berikutnya. Produksi 

eksodakt fibrinosa merupakan reaksi penting pertahanan tubuh tetapi 

sejumlah bakteri dapat dikarantina dalam matriks fibrins. Matrin fibrin 

tersebut yang memproteksi bakteri dari mekanisme pembersih tubuh. 

(Muttaqin, 2001). 

Efek utama dari fibrin mungkin berhubungan dengan tingkat 

kontaminasi bakteri peritoneal. Pada study bakteri campuran, hewan 

peritonitis mengalami efek sistemik defibrinogenasi dan kontaminasi 

peritoneal berat menyebabkan peritonitis berat dengan kematian dini 

(<48 jam) karena sangat sepsis (Muttaqin, 2011). 

Pembentukan abses merupakan strategi pertahanan tubuh untuk 

mencegah penyebaran infeksi, namun proses ini dapat menyebabkan 

infeksi paristen dan sepsis yang mengancam jiwa. Awal pembentukan 

abses melibatkan pelepasan bakteri dan agen potensi abses ke lingkungan 
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yang steril. Pertahanan tubuh tidak dapat mengeliminasi agen infeksi dan 

mencoba mengontrol penyebaran melalui sistem kompartemen. Proses 

ini dibantu oleh kombinasi faktor-faktor yang memiliki fitur yang umum 

yaitu fagositosis. Kontaminasi transien bakteri pada peritoneal (yang 

disebabkan oleh penyakit viseral primer) merupakan kondisi umum. 

Resultan paparan antigen bakteri telah ditunjukan untuk mengubah 

respon imun ke inokulasi peritoneal berulang. Hal ini dapat 

mengakibatkan peningkatan insiden pembentukan abses, perubahan 

konten bakteri, dan meningkatkan angka kematian. Studi terbaru 

menunjukan bahwa infeksi nosokomial di organ lain (pneumonea, 

spesies, infeksi luka) juga meningkatkan kemungkinkan pembentukan 

abses abdomen berikutnya (Muttaqin, 2011). 

Faktor – faktor virulensi bakteri akan menghambat proses 

fagositosis sehingga menyebabkan pembentukan abses. Faktor-faktor ini 

adalah pembentukan kapsul, pembentukan fakultatif anaerob, 

kemampuan adhesi, dan produksi asam suksinat. Sinergi antara bakteri 

dan jamur tertentu mungkin juga memainkan peran penting dalam 

merusak pertahanan tubuh. Sinergi seperti itu mungkin terdapat antara B 

fagilis dan bakteri gram negatif terutama E Coli, dimana ko-invokulasi 

bakteri secara signifikasi meningkatkan perforasi dan pembentukan abses 

(Muttaqin, 2011). 

Abses peritoneal menggambarkan pembentukan sebuah kumpulan 

cairan yang terinfeksi dienkapsulasi oleh eksudat fibrinosa, mentum, dan 
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sebelah organ viseral. Mayoritas abses terjadi selanjutnya pada peritonits. 

Sekitar setengah dari pasien mengembangkan abses sederhan, sedangkan 

separuh pasien yang lain mengembangkan sekunder abses kompleks 

fibrinosa dan organisasi dari bahan abses. Pembentukan abses terjadi 

paling sering didaerah subhepatik dan panggul, tetapi mungkin juga 

terjadi didaerah perisplenik, kantong yang lebih kecil, dan puteran usus 

kecil, serta mesenterium (Muttaqin, 2011). 

Selanjutnya abses terbentuk diantara perlekatan fibrinosa, 

menempel menjadi satu permukaan sekitarnya. Perlekatan biasanya 

menghilang bila infeksi menghilang pula, tetapi dapat menetap sebagai 

pita- pita fibrinosa. Bila bahan yang menginfeksi terbesar luas pada 

perrmukaan peritoneum, maka aktivitas motolitas usus menurun dan 

meningkatkan resiko ileus peristaltik (Muttaqin, 2011). 

Respon peradangan peritonitis juga menimbulkan akumulasi cairan 

karena kapiler dan membran mengalami kebocoran. Jika defisit cairan 

tidak dikoreksi dengan cepat dan agresif, maka akan menyebabkan 

kematian sel. Pelepasan berbagai mediator misal interleukin, dari 

kegagalan organ. Oleh karena tubuh mencoba untuk mengompensasi 

dengan cara retensi cairan dan elektrolit oleh ginjal, produk buangan juga 

ikut menumpuk. Takikardi awalnya meningkatkan curah jantung, tetapi 

kemudian akan segera terjadi badikardi begitu terjadi syok hipovolamik 

(Muttaqin, 2011). 
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Organ – organ di dalam vakum peritoneum termasuk dinding 

abdomen mengalami edema. Edema disebabkan oleh parmeabilitas 

pembuluh darah kapiler organ- organ tersebut meninggi. Pengumpulan 

cairan di dalam rongga peritoneum dan lumen – lumen usus, serta edema 

seluruh organ intraperitoneal dan edema dinding abdomen termasuk 

jaringan retroperitoneal menyebabkan hipovolemia. Hipovolemik 

bertambah dengan adanya kenaikan suhu, intake yang tidak ada, serta 

muntah. Terjebaknya cairan di rongga peritoneum dan lumen usus, lebih 

lanjut meningkatkan tekanan intraabdomen, membuat usaha pernafasan 

penuh menjadi sulit dan menimbulkan perfusi (Muttaqin, 2011). 

5. Tanda dan gejala 

Menurut Jitowiyono dan Kristiyanasari (2011) , tanda dan gejala 

dari peritonitis yaitu syok (neurologik dan hipovolemik) terjadi pada 

penderita peritonitis umum, demam, distensi abdomen, nyeri tekan 

abdomen, bising usus tidak terdengar, nausea, dan vomiting. 

6. Penatalaksanaan. 

Menurut Kristiyanasari (2012) ada beberapa pemeriksaan 

diagnostik yang perlu diketahui yaitu test laboratorium : leukositosis, 

hematokrit meningkat dan asidosis metabolik meningkat. Untuk 

pemeriksaan X-Ray : foto polos abdomen 3 posisi (anterior, posterior, 

lateral), akan didapatkan ileus, usus halus dan usus besar dilatasi, dan 

udara dalam rongga abdomen terlihat pada kasus perforasi. 
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Menurut Muttaqin dan Sri (2011) pemeriksaan dapat membantu 

dalam mengevaluasi kuadran kanan misal prihepatic abses, kolesistitis 

biloma, pankreatitis, pankreas pseudocyst dan kuadran kiri misal 

appendiksitis, abses tuba ovarium, abses douglas, tetapi kadang 

pemeriksaan terbatas karena adanya nyeri distensi abdomen dan 

gangguan gas usus, USG juga dapat untuk melihat jumlah cairan dalam 

peritoneal. 
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7. Pathway Keperawatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Muttaqin (2011) 

Invasi kuman ke lapisan peritonium oleh berbagai kelainan oleh 

sistem gastrointestinal dan penyebaran infeksi dari organ abdomen 

atau perforasi organ pasca trauma abdomen 

 

Respon peradangan pada peritonium dan organ didalamnya 

Peritonitis Respon sistemik 

hipertermia Penurunan aktivitas fibrinolitik intra abdomen 

Pembentukan eksudat fibrinosa atau abses pada peritonium 
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Diagnosa Keperawatan 

1. Nyeri akut berhubungan dengan agen cidera fisik 

2. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan intake nutrisi tidak adekuat 

3. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan 

ketidakmampuan batuk efektif. 

4. Cemas berhubungan dengan proses penyakit 

5. Penurunan perfusi cerebral berhubungan dengan suplai darah ke otak 

menurun. 

6. Resiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif. 

7. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan diskontinuitas jaringan. 

Intervensi 

1. Nyeri akut berhubungan dengan agen cidera fisik. 

Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam 

diharapkan nyeri berkurang:  

NOC 

- Pain level 

- Pain kontrol 

- Comfort level 

Kriteria hasil: 

- Mampu mengontrol nyeri (tahu penyebab nyeri) 

- Frekuensi nyeri 

Asuhan keperawatan Pada..., TRIYADI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014



18 
 

- Tanda nyeri 

- Mengatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang 

NIC: 

Pain Management 

1. Kaji secara komprehensif tentang nyeri (lokasi karateristik, durasi, 

frekuensi, kualitas). 

2. Monitor perubahan tanda vital 

3. Observasi isyarat non verbal dari ketidak nyamanan. 

4. Kaji pengalaman individu terhadap nyeri. 

5. Ajarkan penggunaan teknik non farmakologi (ex. Relaksasi, terapi 

musik, masase, dan lain-lain). 

6. Berikan analgesik sesuai anjuran. 

7. Anjurkan pasien untuk berdiskusi tentang pengalaman nyeri secara 

tepat. 

2. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan intake nutrisi tidak adekuat. 

Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam 

diharapkan kebutuhan nutrisi pasien terpenuhi. 

NOC: - Nutritional Status: food and fluid intake 

- Nutritional Status: nutriet intake 

- Weight control 
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Kriteria Hasil: 

- Adanya peningkatan berat badan sesuai tujuan 

- Berat badan sesuai dengan tinggi badan 

- Tidak ada tanda malnutrisi 

NIC: 

Nutritional Management: 

1. Kaji adanya alergi makanan 

2. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori yang 

dibutuhkan. 

3. Berikan makanan yang terpilih. 

4. Monitor jumlah nutrisi 

Nutritional Monitoring: 

1. Monitor adanya penurunan berat badan 

2. Monitor turgor kulit dan perubahan pigmentasi 

3. Monitor mual muntah 

4. Monitor pucat, kemerahan, dan kekeringan jaringan konjungtiva 

5. Monitor kalori dan intake nutrisi. 

3. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan 

ketidakmampuan batuk efektif. 

Tujuan: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam 

diharapkan jalan nafas kembali efektif. 
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NOC: - Respiratory status: ventilation 

- Respiratory status: airway patency 

- Aspiration kontrol 

Kriteria Hasil: 

- Mendemonstrasikan batuk efektif dan suara nafas yang bersih. 

- Menunjukkan jalan nafas yang paten. 

- Mampu mengidentifikasikan dan mencegah faktor yang dapat 

menghambat jalan nafas. 

NIC: 

1. Posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. 

2. Identifikasi pasien perlunya pemasangan alat jalan nafas buatan. 

3. Lakukan fisioterpi dada bila perlu. 

4. Auskultasi suara paru dan catat bunyi nafas tambahan. 

5. Berikan bronkodilator bila perlu 

6. Monitor respirasi dan status O2. 

 

4. Cemas berhubungan dengan proses penyakit. 

Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 24 jam 

diharapkan pasien tidak lagi cemas. 

NOC: - Anxiety Control 

- Coping 

- Impulse Control 
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Kriteria Hasil: 

- Klien mampu mengidentifikasi dan mengungkapkan gejala cemas 

- Postur tubuh, ekspresi wajah dan tingkat aktifitas menunjukkan 

berkurangnya kecemasan 

- Mengidentifikasi, mengungkapkan dan menunjukkan teknik untuk 

mengontrol cemas 

NIC: 

1. Gunakan pendekatan yang menenangkan 

2. Berikan informasi aktual tentang diagnosis dan tindakan prognosis. 

3. Dengarkan dengan penuh perhatian 

4. Identifikasi tingkat kecemasan 

5. Dorong pasien untuk mengungkapkan kecemasan dan ketakutan 

persepsi. 

6. Jelaskan semua prosedur yang akan dijalani 

 

5. Penurunan perfusi cerebral berhubungan dengan suplai darah ke otak 

menurun. 

Tujuan: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam 

diharapkan perfusi jaringan serebral kembali efektif. 

NOC: - Circulation status 

- Tissue prefussion: cerebral 
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Kriteria Hasil: 

1. Tidak ada tanda peningkatan TIK 

2. Tekanan darah dalam batas normal 

3. Menunjukkan fungsi sensori motor cranial yang utuh 

NIC: 

Peripheral sensation management 

1. Batasi gerakan kepala, leher, dan punggung 

2. Monitor kemampuan BAB 

3. Monitor adanya perubahan status mental, kesadaran dan tanda vital 

4. Kolaborasi pemberian analgetik. 

 

6. Resiko infeksi berhubungan dengan prosedur infasive. 

Tujuan: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam 

diharapkan tidak ada resiko infeksi:  

NOC 

- Imune status 

- Knowledge infection control 

- Risk kontrol 

Kriteria hasil: 

- Tanda dan gejala infeksi tidak ada 

- Jumlah leukosit dalam batas normal 
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- Menunjukkan kemampuan untuk mencegah timbulnya infeksi 

NIC: 

1. Monitor tanda dan gejala infeksi sistemik dan lokal 

2. Monitor kerentanan terhadap penyakit menular 

3. Inspeksi kondisi luka atau insisi bedah 

4. Ajarkan  pasien dan keluarga tanda dan gejala infeksi 

5. Ajarkan cara menghindari infeksi. 

7. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan diskontinuitas jaringan 

Tujuan: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam 

diharapkan integritas kulit baik. 

NOC 

- Tissue integrity: skin and muccous membrans 

Kriteria hasil 

- Integritas kulit yang baik bisa dipertahankan 

- Perfusi jaringan baik 

- Mampu mempertahankan kelembaban kulit 

NIC 

1. Jaga kebersihan kulit agar tetap bersih 

2. Ubah posisi pasien setiap 2 jam 

3. Monitor aktivitas dan mobilisasi pasien 

4. Monitor kulit akan adanya kemerahan 

Asuhan keperawatan Pada..., TRIYADI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014




