
 

 

 
 

 BAB 1 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Pengetahuan perawat tentang penilaian nyeri dan intervensi sangat 

penting untuk management nyeri yang efektif dan berkualitas dalam 

perawatan pasien (Patricia 2010). 

Menurut International Association for the Study of Pain(IASP) 

mendefinisikan nyeri sebagai suatu sensori subyektif dan pengalaman 

emosional yang tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan 

aktual atau potensial atau yang dirasakan dalam kejadian-kejadian dimana 

terjadi kerusakan (Judha, 2012). 

Nyeri dikategorikan menjadi nyeri akut dan nyeri kronis.Nyeri akut 

adalah nyeri yang terjadi dalam waktu mulai terjadinya nyeri atau masalah 

nyeri (dapat beberapa detik sampai jam), sampai masalah nyeri teratasi 

tetapi tidak lebih dari 6 bulan, tetapi ada beberapa literatur menyatakan 

kurang dari 3 bulan. Nyeri kronik adalah nyeri yang jangka waktu 

terjadinya sudah lebih dari 6 bulan semenjak munculnya nyeri untuk 

pertama kali (Judha, 2012). 

Mioma uteri merupakan tumor jinak otot rahim, disertai jaringan 

ikatnya sehingga dapat dalam bentuk padat, karena jaringan ikatnya 

dominan dan lunak, karena otot rahimnya dominan. Kejadian mioma uteri 

sukar ditetapkan karena tidak semua mioma uteri menunjukkan gejala dan 

memerlukan tindakan operasi. Sebagian penderita mioma uteri tidak 

Asuhan Keperawatan Pada..., Whita Wirantika, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



 

 

 
 

mengalami keluhan apapun dan ditemukan secara kebetulan saat 

pemeriksaan. Sebagian besar mioma uteri ditemukan pada masa 

reproduksi, karena adanya rangsangan estrogen. Mioma uteri tidak 

dijumpai sebelum datang haid (menarche) dan akan mengalami pengecilan 

setelah mati haid (menopause). (Manuaba, 2010). 

Sebagian  besar kasus mioma uteri adalah tanpa tanda  dan gejala 

klinik. Sehingga kebanyakan penderita tidak menyadari adanya kelainan 

pada  rahim. Diperkirakan hanya 20%-50% dari tumor ini yang 

menimbulkan tanda gejala klinik, terutama perdarahan menstruasi yang  

berlebihan,  infertilitas,  abortus berulang, dan nyeri akibat penekanan 

massatumor (Djuwantono,  2004). 

Kista adalah setiap rongga atau kantong tertutup, baik normal 

maupun abnormal, yang dilapisi epitel, biasanya mengandung cairan atau 

materisemi padat (Dorland, 2008). Ovarium adalah suatu organ terdiri atas 

2 yang 2 terletak dikiri dan kanan antara uterus dan dinding panggul. 

Besarnya kurang lebih sebesar ibu jari tangan dengan panjang 4 cm, lebar 

dan tebalnya kira-kira 1,5 cm (Saroha, 2009). 

 Faktor resiko yang paling ditakuti dari kista ovarium yaitu 

mengalami degenerasi keganasan, sehingga untuk semua wanita dapat 

meningkatkan perhatian dan juga kewaspadaan terhadap segala hal yang 

berkaitan mengenai kista ovarium. Peran perawat sebagai edukator sangat 

diperlukan yaitu menjelaskan, mengajarkan, memberiarahan serta 
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memberi asuhan keperawatan yang sesuai dengan penanganan klien 

dengan kista ovarium dan mioma uteri. 

   Berdasarkan Profil Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2013 

menyatakan  bahwa mioma uteri dan kista ovari menempati urutan kedua 

dan ketiga penyakit tidak menular setelah kanker payudara. Mioma uteri 

termasuk dalam neoplasma jinak ginekologi asimptomatik tersering 

dengan insiden satu dari empat wanita selama masa reproduksi aktif (Profil 

Kesehatan Jawa Tengah, 2013). 

Berdasarkan data catatan medik  di Rumah Sakit Umum Daerah 

Goeteng Tarenadibrata Purbalingga pada bulan Maret-Mei 2017 

ditemukan data sejumlah 190 orang  dengan gangguan sistem reproduksi 

97 orang pasien menderita mioma uteri dan 76  orang penderita kista ovari 

yang menjalani rawat inap sebanyak 125 orang dan rawat  jalan sebanyak 

50 orang pasien, jumlah ini meningkat dari tahun ketahun yang memilih 

untuk menjalani rawat inap sebagai proses penyembuhan pasien.  

Berdasarkan uraian diatas penulis untuk menggambarkan “Asuhan 

Keperawatan Pada Ny. J dengan Masalah Utama Nyeri akut Post operasi 

laparatomisalpingo ooforektomi sinistra+PA hari ke-0 atas indikasi 

Mioma Uteri dan Kista Ovari di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga”. 
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B. Tujuan Penulisan  

1. Tujuan umum  

Menggambarkan tentang asuhan keperawatan pada Ny.J dengan masalah 

utama nyeri akut post operasi salpingo ooforektomi sinistra + PA hari ke-0  

atas indikasi  mioma uteri dan kista ovari di ruang Bougenvil RSUD dr.R. 

Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. 

2. Tujuan Khusus  

Tujuan akhir dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk: 

2.1 Melakukan pengkajian dan membuat analisis data pada klien Ny. J 

dengan masalah utama nyeri akut post operasi salpingo ooforektomi 

sinistra + PA hari ke-0 atas indikasi mioma uteri dan kista ovari. 

2.2 Membuat diagnosa keperawatan pada klien Ny. J dengan masalah 

utama  nyeri akut post operasi salpingo ooforektomi sinistra + PA hari ke-

0 atas indikasi mioma uteri dan kista ovari. 

2.3 Membuat perencanaanpada klien Ny. J  dengan masalah utama nyeri 

akut post operasi salpingo ooforektomi sinistra + PA hari ke-0 atas 

indikasi mioma uteri dan kista ovari. 

2.4 Melaksanakan tindakan keperawatan atas perencanaan pada klien Ny. J 

dengan masalah utama nyeri akut post operasi salpingo ooforektomi 

sinistra + PA hari ke-0  atas indikasi mioma  uteri dan kista ovari. 
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2.5 Mengevaluasi tindakan keperawatan pada klien Ny. J dengan masalah 

utama nyeri akut post operasi salpingo ooforektomi sinistra + PA hari ke-0   

atas indikasi  mioma uteri dan kista ovari. 

C. Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini pengumpulan data digunakan data dengan cara : 

1. Observasi –partisipasi 

Cara pengumpulan data dengan menggunakan observasi terhadap 

klien, data dapat ditemukan dengan melakukan interaksi secara 

intensif antara perawat melalui kegiatan tanya jawab (wawancara) 

penelitian akan memperoleh data yang diperlukan. Wawancara 

diperlukan keahlian untuk menanyakan hal-hal yang spesifik dari 

keadaan yang dihadapi pasien saat ini agar informasi yang diperoleh 

merupakan informasi akurat dan memang benar-benar diperlukan. 

Wawancara (anamnesa) dapat dengan pasien. 

2. Wawancara  

Melalui kegiatan tanya jawab (wawancara) penelitian akan 

memperoleh data yang diperlukan. Saat wawancara diperlukan 

keahlian untuk menanyakan hal-hal spesifik dari keadaan yang 

dihadapi pasien saat ini agar informasi yang diperoleh merupakan 

informasi akurat dan memang benar-benar diperlukan. Wawancara 

dapat dilakukan terhadap pasien atau keluarga . 
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3. Studi literatur 

Pengumpulan data yang dilakukan melalui pencariaan sumber-

sumber baik berupa buku atau jurnal, mengakses (browsing internet ) 

atau sumber lain yang diperbolehkan terkait dengan asuhan 

keperawatan kepada pasien.  

4. Catatan Rekam Medis  

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah catatan tentang kasus 

pasien di RSUD dr.R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga yang 

terdapat format-format dokumentasi maupun asuhan keperawatan pada 

pasien. 

D. Tempat dan Waktu  

1. Tempat  

Asuhan keperawatan pada pasien Ny. J dengan masalah nyeri akut Post 

Operasi salpingo ooforektomi  sinistra  pada Mioma Uteri dan Kista 

Ovari  

di Ruang Bougenvil RSUD dr.R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. 

2. Waktu  

Waktu asuhan keperawatan dilakukan selama 2 hari pada tanggal  

24-25 Mei 2017. 
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E. Manfaat Penulisan  

1. Bagi RSUD  

Sebagai bahan evaluasi dalam memberikan asuhan keperawatan pada 

pasien post operasi mioma uteri dan kista ovari 

2. Bagi Perawat  

Dapat menerapkan asuhan keperawatan pada pasien post operasi 

mioma uteri dan kista ovari dengan komprehensif 

3. Bagi Pasien  

Dapat menambah pengetahuan tentang perawatan post operasi dan cara 

pencegahan serta dapat merawat diri sendiri selama di rumah sakit. 

F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan laporan tugas akhir asuhan keperawatan 

klien Ny. J dengan masalah nyeri akut post operasi salpingo ooforektomi 

sininstra + PA hari ke-0 atas indikasi mioma uteri dan kista ovari di ruang 

Bougenvile RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga adalah 

sebagai berikut : 

 BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini memaparkan tentang latar 

belakang masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tempat serta waktu 

dan sistematika penulisan. 

 BAB II: TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini akan memaparkan 

tentang nyeri akut, penyakit mioma uteri dan kista ovari, etiologi, tanda 

gejala, anatomi dan fisiologi, patofisiologi, pathway, penatalaksanaan dan 

fokus intervensi. 
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 BAB III: LAPORAN KASUS. Bab ini akan menjelaskan tentang 

asuhan keperawatan yang terdiri dari pengkajian, diagnosa, 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keperawatan. 

 BAB IV: PEMBAHASAN,  menguraikan tentang pembahasan 

kasus 

 BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN. Berisi kesimpulan dan 

saran yang diberikan terkait dengan kasus.  

 DAFTAR PUSTAKA  

 DAFTAR LAMPIRAN  
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