
 
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Mioma Uteri  

1. Pengertian  

     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. (Menurut Manuaba, 

2011) 

Mioma uteri adalah  tumor jinak rahim ini sebagian besar berasal dari 

sel muda otot rahim, yang mendapat rangsangan terus menerus dari 

hormon estrogen sehingga terus bertumbuh dan bertambah menjadi besar. 

Oleh karena itu tumor jinak otot rahim sebagian besar terjadi pada masa 

reproduktif aktif, yaitu saat wanita masih menstruasi(Menurut Manuaba, 

2012). 

Mioma uteri adalah tumor jinak yang struktur utamanya adalah otot  

polos rahim. Mioma uteri terjadi pada 20% - 25% perempuan di usia 

reproduktif (Anwar, dkk, 2011) 

2. Etiologi 

Penyebab pasti mioma tidak diketahui secara pasti. Mioma jarang 

sekali ditemukan sebelum pubertas, sangat dipengaruhi oleh hormon 

reproduksi dan hanya manifestasi selama usia reproduktif (Anwar dkk, 

2011).  
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Tumor ini berasal dari sel otot yang normal, dari otot imatur yang ada 

di dalam miometrium atau dari sel embrional pada dinding pembuluh darah 

uterus. Apapun asalnya tumor mulai dari benih-benih multipel yang sangat 

kecil dan tersebar pada miometrium. Benih ini tumbuh sangat lambat tetapi 

progresif (bertahun-tahun) bulan dalam hitungan bulan di bawah pengaruh 

estrogen (Llewellyn, 2009). 

3. Manifestasi Klinik 

Hampir separuh kasus mioma uteri ditemukan secara kebetulan pada 

pemeriksaan ginekologik karena tumor ini tidak menggangu. Gejala yang 

dikeluhkan sangat tergantung pada tempat sarang miomaberada (serviks, 

intramural, submukus, sebserus), besarnya tumor, perubahan dan 

kompilikasi yang terjadi (Wiknjosastro, 2008). Gejala tersebut dapat 

digolongkan sebagai berikut : 

3.1 Massa di Perut Bawah  

      Penderita  mengeluhkan  merasakan   adanya  massa  atau   benjolan  di    

      perut   bagian bawah. 

3.2 Pendarahan abnormal 

       Gangguan pendarahan yang terjadi metroragia. 

3.3 Rasa Nyeri 

Rasa  nyeri  bukanlah  gejala  yang  khas  tetapi  dapat  timbul   karena 

gangguan  dari  sirkulasi darah  pada sarang mioma, disertai   nekrosis 

setempat  dan  peradangan. 

 

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



 

 

 

 

3.4 Gejala dan penekanan  

Gangguan ini dapat tergantung dari  besar dan tempat mioma 

uteri. Penekanan pada kantung kemih akan menyebabkan poliuri, pada 

uretra akan  dapat menyebabkan retensio urine, pada ureter dapat 

menyebabkan hidroureter dan hidronefrosis, pada rektum dapat 

menyebabkan obstipasi  dan  tenesmia, pada   pembuluh  darah  dan 

pembuluh limfe  di panggul   dapat  menyebabkan  edema  tungkai dan 

nyeri panggul.  

                  3.5  Penurunan Kesuburan dan Abortus  

                       Hubungan antara  mioma uteri sebagai  penyebab penurunan kesuburan   

masih belum jelas. Dilaporkan sebesar 27-40% wanita   dengan mioma 

uteri mengalami infertilitas. Penurunan kesuburan dapat terjadi  

apabila sarang mioma menutup atau menekan  pars  interstisialis tuba, 

sedangkan mioma submukosa dapat  memudahkan  terjadinya  abortus  

karena distorsi rongga uterus. Perubahan   bentuk  kavum uteri   karena  

adanya mioma  dapat  menyebabkan   disfungsi reproduksi.  Gangguan  

implantasi embrio dapat terjadi  pada  keberadaan  mioma uteri   akibat     

perubahan  histologi  endometrium  dimana  terjadi  atrofi  karena 

adanya kompresi massa tumor. 
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4. Patofisiologi 

Patofisiologi jika tumor dipotong akan menonjol di atas miometrium 

sekitarnya karena kapsulnya berkontraksi. Warnanya abu keputihan, 

tersusun atau berkas-berkas otot jalin-mejalin dan melingkar-lingkar di 

dalam matriks ikat. Pada bagian perifer serabut otot tesusun atas lapisan 

konsentrik dan serat otot normal yang mengelilingi tumor beorientasi yang 

sama, antara tumor dan miometrium normal terdapat lapisan jaringan 

areoalt tipis yang membentuk pseudo kapsul tempat masuknya pembuluh 

darah ke dalam mioma. Pada pemeriksaan dengan mikroskop kelompok-

kelompok sel otot berbentuk kumparan dengan inti panjang di pisahkan 

menjadi berkas-berkas oleh jaringan ikat, karena seluruh suplai darah 

mioma berasal dari beberapa pembuluh darah yang masuk dapris 

pseudokapsul, berarti pertumbuhan tumor tersebut selalu melampaui suplai 

darahnya ini menyebabkan degenerasi terutama pada bagian tengah mioma 

uteri (Llewellyn, 2009). 

B. Kista Ovari 

1. Pengertian  

Kista ovarium adalah rongga berbentuk kantong berisi cairan didalam 

jaringan ovarium. Kista ovarium sering terjadi pada wanita dimasa 

reproduksinya. Sebagian besar kista terbentuk karena perubahan kadar 

hormone yang terjadi selama siklus haid, produksi dan pelepasan sel telur 

dari ovarium (Lubis, 2012). 
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Kista ovarium adalah akumulasi cairan dalam ovarium yang 

dibungkus oleh dinding yang sangat tipis (Yudidarma,2014). 

Kista ovarium merupakan sepasang pada organ sistem reproduksi  

wanita yang terletak di kanan dan kiri dengan mendovarium menggantung 

dibagian belakang ligamentum latum, kanan dan kiri . (Nasruddin,2015). 

2. Etiologi 

Belum diketahui secara pasti tetapi ada faktor yang menyebabkan kista 

ovarium, tetapi beberapa teori menyebutkan adanya gangguan dalam 

pembetukan estrogen dan dalam mekanisme umpan balik ovarium-

hipotalamus. Beberapa dari literatur menyebutkan bahwa penyebab 

terbentuknya kista pada ovarium adalah gagalnya sel telur (folikel) untuk 

berovulasi Febri (2010) juga menambahkan bahwa terdapat  faktor-faktor  

etiologi yang  menyebabkan  gejala  kista diantaranya :  

- Faktor genetik  

Tubuh kita  memiliki gen yang  berpotensi memicu kanker seperti 

protoonkogen, karena suatu  sebab  tertentu, misalnya karena  makanan 

yang bersifat karsinogen, populasi   atau   terpapar   zat  kima  tertentu  

atau  karena radiasi. Protoonkogen ini dapat berubah  menjadi  onkogen 

yaitu gen pemicu kanker. 

- Gaya hidup tidak sehat  

 Adapun gaya hidup yang tidak sehat yaitu seperti : 
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a. Konsumsi makanan yang tinggi lemak dan kurang serat  

b. Mengkonsumsi makanan tinggi lemak misalnya daging-dagingan. 

c. Zat tambahan pada makanan.  

Banyak makanan yang mengandung zat pewarna dan  zat  tambahan  

seperti pemanis tidak baik untuk dikonsumsi. 

- Kurang olah raga.  

Kurang berolahraga juga berpotensi dapat mengundang berbagai  

penyakit  berbahaya  salah satunya yaitu kista ovarium. 

- Merokok dan konsumsi alkohol.  

- Terpapar dengan polusi agen infeksius, yaitu bakteri (gram 

positif maupun gram negatif) virus, dan jamur. 

- Sering stress.  

                     Stress dapat mempengaruhi  ketidakseimbangan hormon. 

3. Manifestasi Klinik 

Menurut Chyntia (2009), kista ovarium sulit terdeteksi, hanya sekitar 

10% dari kista ovarium yang terdeteksi pada stadium awal,keluhannya 

biasanya nyeri daerah abdomen disertai keluhan-keluhan : 

                 3.1 Pembesaran   abdomen   akibat    penumpukan  cairan   dalam    rongga 

 abdomen. 

3.2 Gangguan sistem gastrointestinal :   Konstipasi,  mual, hilangnya   

nafsu makan. 
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                3.3 Gangguan sistem urinaria. 

3.4 Perasaan tidak nyaman pada rongga abdomen dan pelvis. 

3.5  Menstruasi tidak teratur 

3.6 Lelah 

3.7 Keluarnya cairan abnormal per vaginaan 

                3.8 Nyeri saat berhubungan seksual 

                3.9 Penurunan berat badan 

4. Anatomi dan Fisiologi  

                 4.1 Anatomi Anatomi Fisiologi Ovarium dan Tuba Palofi 

Gambar 2.2 Uterus 

Sumber. Kapita selekta penatalaksanaan rutin Obstetri Ginekologi dan KB(2008) 
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 4.1.1Ovarium  

Ovarium  merupakan  kelenjar berbentuk buah kenari terletak kiri     

dan  kanan uterus   dibawah   tuba  uteri   dan  terikat  disebelah 

belakang oleh ligamentum latumuterus (Evelyn, 2009). 

Ovarium mempunyai 3 fungsi : 

a. Memproduksi ovum 

b. Memproduksi hormon estrogen 

c. Memproduksi progesterone 

Ovarium merupakan dua struktur kecil, masing-masing 

berbentuk  oval berukuran 2 x 4 x 1.5 dan  terletak di dinding lateral 

pelvis di dalam ruangan bernama fossa ovarica (Mulyaningsih, 

2015). 

Ovarium diselubungi oleh selaput tipis disebut tunika albugenia. 

Ovarium memproduksi hormon-hormon kewanitaan, estrogen, dan 

progesteron ( Mulyaningsih, 2015). 

Ovarium disebut juga indung telur, di dalam ovarium ini terdapat 

jaringan bulbus dan jaringan tubulus yang menghasilkan ovum 

(telur) dan ovarium hanya terdapat pada wanita. Letaknya dalam  

pelvis disebelah kiri dan kanan uterus, membentuk   

mengembangkan serta melepaskan ovum dan menimbulkan sifat 

kewanitaan. Bentuknya bulat telur, beratnya 5-6 gr. Bagian dalam 

ovarium disebut medula  ovari dibuat dari jaringan ikat. Bagian luar 
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bernama korteks ovari, terdiri dari  partikel-partikel yaitu kantong-

kantong kecil yang berdinding epitelum dan berisi ovarium. 

Kelenjar ovarika menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. 

Apabila folikel de graff sobek, maka terjadi pendarahan sehingga  

terjadi pengumpulan darah didalam rongga folikel dan sel yang 

berwarna  kuning yang berasal dari dinding folikel telah masuk 

kedalam gumpalan itu dan membentuk korpus luteum (badan 

kuning) bila ovum yang keluar dibuahi oleh korpus luteum tumbuh 

terus menjadi besar. Bila ovum tidak dibuahi, maka korpus luteum 

bertahan selama 12-14 hari tepat sebelum menstruasi berikutnya 

korpus luteum menjadi atropi. (Mulyaningsih, 2015) 

                        4.1.2 Tuba Fallopi  

Tuba Fallopi merupakan tubulo-muskuler, dengan panjang 12 

cm dan diameter 3-8 mm. Berfungsi menangkap ovum yang 

dilepaskan saat ovulasi, sebagai saluran dari spermatozoa ovum dan 

hasil konsepsi tempat terjadinya konseps, dan tempat pertumbuhan 

dan perkembangan hasil konsepsi sampai mencapai bentuk blastula 

yang siap melakukan implantasi (Walyani, E.S. & Purwoastuti,T.E, 

2015)  

Tuba Fallopi merupakan saluran reproduksi wanita yang 

berfungsi sebagai jalur sel telur menuju uterus, letaknya pada bagian 

kanan dan kiri ovarium (Prayitno, 2014). 
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Menurut Evelyn (2009) tuba fallopi terdiri atas : 

a. Parsinsterstitialis, terletak di antara otot rahim, mulai dari osteum 

internum tuba. 

b. Parsisthmika tuba, bagian tuba yang berada di luar uterus dan 

merupakan bagian yang paling sempit. 

c. Parsampularis tuba, bagian tuba yang paling luas dan berbentuk S. 

d. Parsinfundibulo tuba, bagian akhir tuba yang memiliki umbai yang 

disebut fimbriae tuba. 

5. Patofisiologi  

Setiap hari, ovarium normal akan membentuk beberapa kista kecil 

yang disebut folikel de graff. Pada pertengahan siklus, folikel dominan 

dengan diameter lebih dari 2.8 cm akan melepaskan oosit mature. Folikel 

yang ruptur akan menjadi korpus luteum, yang pada saat matang memiliki 

struktur 1,5–2 cm dengan kista ditengah-tengah. Bila tidak terjadi fertilisasi 

pada oosit, korpus luteum akan mengalami fibrosis dan pengerutan secara 

progresif. Namun bila terjadi fertilisasi, korpus luteum mula-mula akan 

membesar kemudian secara gradual akan mengecil selama kehamilan. 

Kista ovari yang berasal dari proses ovulasi normal disebut kista 

fungsional dan selalu jinak. Kista dapat berupa folikular dan luteal yang 

kadang-kadang disebut kista theca-lutein.Kista tersebut dapat distimulasi 

oleh gonadotropin, termasuk FSH dan HCG. Kista fungsional multiple 

dapat terbentuk karena stimulasi gonadotropin atau sensitivitas terhadap 

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



 

 

 

 

gonadotropin yang berlebih. Pada neoplasia tropoblastik gestasional 

(hydatidiform mole dan choriocarcinoma) dan kadang-kadang pada 

kehamilan multiple dengan diabetes, HCG menyebabkan kondisi yang 

disebut hiperreaktif lutein. Pasien dalam terapi infertilitas, induksi ovulasi 

dengan menggunakan gonadotropin (FSH dan LH) atau terkadang 

clomiphene citrate, dapat menyebabkan sindrom hiperstimulasi ovari, 

terutama bila disertai dengan pemberian HCG. Kista neoplasia dapat 

tumbuh dari proliferasi sel yang berlebih dan tidak terkontrol dalam 

ovarium serta dapat bersifat ganas atau jinak. Neoplasia yang ganas dapat 

berasal dari semua jenis sel dan jaringan ovarium. Sejauh ini, keganasan 

paling sering berasal dari epitel permukaan (mesotelium) dan sebagian 

besar lesi kistik parsial. Jenis kista jinak yang serupa dengan keganasan ini 

adalah kistadenoma serosa dan mucinous. Tumor ovari ganas yang lain 

dapat terdiri dari area kistik, termasuk jenis ini adalah tumor sel granulosa 

dari sex cord sel dan germ sel tumor dari germ sel primordial. Teratoma 

berasal dari tumor germ sel yang berisi elemen dari 3 lapisan germinal 

embrional; ektodermal, endodermal, dan mesodermal. Endometrioma 

adalah kista berisi darah dari endometrium ektopik. Pada sindroma ovari 

pilokistik, ovarium biasanya terdiri folikel-folikel dengan multipel kistik 

berdiameter 2-5 mm, seperti terlihat dalam sonogram.(William 2013). 
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6. Penatalaksanaan Keperawatan (Pathway Mioma Uteri dan Kista Ovari ) 

                    Mioma Uteri       Kista Ovari 

                                      

Sel-sel otot        wanita usia     Rangsangan    ketidakseimbangan   Degenerasi Ovarium           pertumbuhan  

               ovarium 

Belum matang   <35tahun        estrogen   hormone estrogen dan progesteron 

       

       

       

 

        Massa     perdarahan      rasa nyeri    adanya pembesaran keluarnya cairan abnormal       nyeri saat  

        diperut    abnormal       diabdomen  pervaginaan     berhubungan 

        bawah 

                   

                                     Post operasi  salpingo ooforektomi sinistra       

 

         Pengaruh anastesi                    Terputusnya   kontinuitas  jaringan   

                 

                 penurunan saraf simpatis                 Relaksasi otot polos lambung                   Nyeri Akut                       post de entry     

                               kuman               

 penurunan kesadaran      HCL meningkat                   

Kelemahan               Resiko infeksi 

Fisik                                                                      Gangguan pola tidur     

                  ketidakmampuan miksi      Mual muntah                    

          

Defisit               Gangguan eliminasi urine            Ketidak seimbangan nutrisi        

Perawatan                             kurang dari kebutuhan tubuh                   

diri                                                                                                                                

                                                   Gambar : 2.1 Pathway mioma uteri dan kista ovari . Sumber: nanda nic noc 2013 
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7. Konsep Keperawatan  

            Tabel 3.2 Diagnosa dan intervensi keperawatan   

No  Diagnosa Tujuan dan kriteria hasil 

(NOC) 

Intervensi (NIC) 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Nyeri akut b/d 

agen injuri fisik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defisit perawatan 

diri berhubungan 

dengan kelemahan 

Setelah dilakukan pemberian 

asuhan keperawatan selama 

…..x24 jam, diharapkan 

respon nyeri pasien dapat 

terkontrol dengan kriteria 

hasil sebagai berikut :  

1. Klien mampu mengenal 

faktor-faktor penyebab 

nyeri, beratnya 

ringannya nyeri, durasi 

nyeri, frekuensi dan 

letak bagian tubuh yang 

nyeri 

2. Klien mampu melakukan 

tindakan pertolongan 

non-analgetik, seperti 

napas dalam, relaksasi 

dan distraksi 

3. Klien melaporkan 

gejala-gejala kepada tim 

kesehatan 

4. Klien mampu 

mengontrol nyeri  

5. Ekspresi wajah klien 

rileks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan tindakan 

2x24jam perawatan secara 

mandiri dapat diatasi dengan 

Manajemen Nyeri 

1. Kaji secara 

komphrehensif 

tentang nyeri, 

meliputi: lokasi, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, 

intensitas/beratnya 

nyeri, dan faktor-

faktor pencetus  

2. observasi isyarat-

isyarat  verbal dan 

non verbal dari 

ketidaknyamanan, 

meliputi ekspresi 

wajah, pola tidur, 

nasfu makan, aktitas 

dan hubungan sosial. 

3. Kolaborasi 

pemberian analgetik 

sesuai dengan 

anjuran. Pemberian 

analgetik harus 

memperhatikan hal-

hal sebagai berikut : 

prinsip pemberian 

obat 6 benar (benar 

nama, benar obat, 

benar dosis, benar 

cara, benar waktu 

pemberian, dan 

benar dokumentasi) 

4. Gunakan komunikasi 

terapeutik agar 

pasien 

mengekspresikan 

nyeri. 

Self –Care Assistance : 

Bathing/Hygiene 

1. Pertimbangkan 
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fisik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kriteria hasil: 

1. Membersihakan daerah 

parineal 

2. Membasahi tubuhnya  

3. Menunjukan rambut 

yang rapi dan bersih  

4. Menggunakan pakaian 

yang rapi dan bersih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

budaya pasien ketika 

mempromosikan 

aktivitas perawatan 

diri 

2. Pertimbangkan usia 

pasien ketika 

mempromosikan 

aktivitas perawatan 

diri 

3. Menentukan jenis 

dan jumlah bantuan 

yang dibutuhkan  

4. Tempat handuk, 

sabun, deodorant, 

alat pencukur dan 

aksesoris yang 

dibutuhkan 

disamping tempat 

tidur atau dikamar 

mandi 

 

Self-Care Assistance : 

1. Mengatur nampan 

makanan dan meja 

menarik 

2. Tempatkan pasien 

dalam posisi yang 

nyaman  

3. Memberikan bantuan 

fisik sesuai dengan 

kebutuhan  

Self-Care : Toileting 

1. Lepaskan pakaian 

yang penting untuk 

memungkinkan 

penghapusan  

2. Membantu pasien 

ketoilet 

3. Ganti pakaian pasien 

setelah eliminasi 

Self-Care Assistance : 

Dressing/groming 

1. Pantau tingkat 

kekuatan dan 

toleransi aktifitas 

2. Bantu pasien 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resiko infeksi 

berhubungan 

dengan prosedur 

invasif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangguan pola 

tidur berhubungan 

dengan kelemahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan tindakan 

…x24jam resiko infeksi 

dapat diatasi dengan kriteria 

hasil : 

1. Klien bebas dari tanda dan 

gejala infeksi 

2. Menunjukan kemampuan 

untuk mencegah 

timbulnya infeksi 

3. Mendeskripsikan proses 

penularan penyakit,faktor 

yang mempengaruhi 

penularan serta 

penatalaksanaannya. 

4. Menunjukan perilaku 

hidup sehat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan tindakan 

…x24 jam masalah 

keperawatan gangguan pola 

tidur dapat teratasi dengan 

memilih pakaian 

yang mudah dipakai 

dan dilepas 

3. Pertahankan privasi 

saat pasien 

berpakaian. 

 

 

Infection 

Control(Kontrol 

infeksi ) 

1. Bersihkan 

lingkungan setelah 

dipakai pasien lain 

2. Cuci tangan setiap 

sebelum dan 

sesudah tindakan 

keperawatan  

3. Lakukan perawatan 

DC dan vulva 

hygiene  

4. Batasi pengunjung 

bila perlu 

5. Instruksikan pada 

pengunjung untuk 

mencuci tangan 

saat berkunjung 

dan setelah 

berkunjung 

meninggalkan 

pasien. 

6. Anjurkan pasien 

untuk miring 

kanan,miring kiri 

dan beraktivitas 

seacara bertahap. 

7. Anjurkan pasien 

untuk istirahat yang 

cukup 

8. Mengkaji tanda-

tanda vital 

 

Sleep enhancement: 

1. Jelaskan 

pentingnya tidur 

yang adekuat  
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangguan 

eliminasi  BAK 

berhubungan 

dengan 

ketidakmampuan 

miksi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketidakseimbanga

n  nutrisi kurang 

dari kebutuhan 

tubuh b/d 

anoreksi,mual, 

muntah . 

 

 

 

 

 

 

kriteria hasil : 

1. Jumlah pola tidur dalam 

batas normal 6-8 jam/hari 

2. Pola tidur ,kualitas dalam 

batas normal 

3. Perasaan segar sesudah 

tidur atau istirahat  

4. Mampu mengidentifikasi 

hal-hal yang 

meningkatkan tidur. 

 

 

 

Setelah dilakukan tindakan 

… x24jam masalah 

keperawatan gangguan 

eliminasi urine dapat teratasi 

dengan kriteria hasil: 

1. Kandung kemih kosong 

secara penuh 

2. Tidak ada residu urine 

>100-200cc 

3. Intake cairan dalam 

rentang normal. 

 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan tindakan 

…x24jam nutrisi klien dapat 

terpenuhi dengan kriteria 

hasil: 

1. Klien tidak merasa mual 

dan muntah. 

2. Nutrisi klien terpenuhi. 

3. Mempertahankan berat 

badan 

4. Status gizi dalam batas 

normal 

 

 

2. Ciptakan 

lingkungan yang 

nyaman 

3. Monitor waktu 

makan dan minum 

dengan waktu tidur  

4. Kolaborasi 

pemberian obat 

tidur  

5. Instruksikan untuk 

memonitor tidur 

pasien. 

 

Urinary Retention Care: 

1. Lakukan penilaian 

kemih yang 

komprehensif 

2. Memasukan 

kateter kemih  

3. Anjurkan pasien 

atau keluarga 

untuk merekam 

output urine  

4. Memantau asupan 

dan keluaran urine  

5. Menerapkan 

katerisasi 

intermitten 

 

 

1. Monitor mual dan 

muntah 

2. Monitor kulit kering 

dan perubahan 

pigmentasi  

3. Monitor rambut 

kering dan kusam 

dan mudah patah 

4. Monitor turgor kulit 

5. Monitor status gizi 

klien 

6. Bantu perawatan 

diri pasien  

7. Bantu menaikan 

berat badan 
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8. Pemeriksaan penunjang 

Menurut Chyntia (2009), pemeriksaan penunjang meliputi : 

a. Papsmear: untuk mengetahui displosia seluler menunjukan 

kemungkinan adaya kanker / kista. 

b. Ultrasound / CT scan: membantu  mengindentifikasi  ukuran / lokasi 

massa. 

c. Laparoskopi: dilakukan  untuk  melihat  tumor,  perdarahan,    

perubahanendometrial. 

d. Hitung darah lengkap: penurunan Hb dapat menununjukan anemia 

kronis sementara penurunan Ht menduga kehilangan darah aktif, 

peningkatan SDP dapat mengindikasikan proses inflamasi / infeksi. 

9. Penatalaksanaan Medis  

    9.1 Penanganan Pre-oprasi 

Sebelum  pasien  dioperasi  anjurkan  berpuasa, laparatomia 

mediana    

interior ,ruang  perut  dibending   dengan  kain supaya  

kemungkinan  

peritonitis lebih kecil,kandung kemih dikosongkan,memasang 

infuse,  

dan menyuntikkan anastesi.  
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    9.2 Penanganan pasca operasi 

          Penanganan   terdiri  atas  penanganan  kista.   Biasanya   

di lakukan pengangkatan ovarium beserta tuba   

(Salpingooforektomi)   jika berhubungan   dengan  besarnya  kista  

perlu  dilakukan  fungsi untuk  mengecilkan kista, lubang fungsi 

harus ditutup rapat sebelum mengeluarkan kista dari rongga  perut.  

Setelah kista diangkat,  melakukan histologist ditempat yang 

mecurigakan terhadap kemungkinan terjadi keganasan. Waktu 

operasiovarium, yang  lain   perlu di  periksa   pula apakah  kista  

ditemukan  pada satu ovarium  atau  dua ovarium.  
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C. Konsep Salpingektomi  

1. Pengertian  

Salpingektomi adalah bedah pengangkatan satu atau kedua saluran 

telur/ tuba falopi. (Ayu insafi,2012). 

 

 

Gambar 2.4 Salpingektomi 

Sumber google.com 

Salpingectomy bilateral (Pengangkatan kedua tabung) biasanya 

dilakukan jika ovarium dan rahim juga akan diangkat.  Jika saluran tuba 

dan ovarium keduanya diangkat  pada saat yang sama, disebut salpingo-

ooforektomi. Salpingo-ooforektomi biasanya dilakukan pada kasus 

kanker ovarium dan endrometrium karena saluran tuba dan ovarium 

adalah situs yang paling umum untuk kanker yang dapat menyebar. 

2. Dengan Cara  

- Laparoskopi 

- Laparatomi 

3. Pembagian salpingektomi  

3.1 Parsial Salpingektomi  

Ambil bagian tuba yang terkena, adanya tuba yang sehat  
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3.2 Salpingektomi total  

       Seluruh tuba fallopi yang terkena diambil 

3.3 Salpingo-ooforektomi 

      Mengambil tuba fallopi dan ovarium  

- Kerusakan total tuba 

- KET lama,tuba dan ovarium sulit diidentifikasi 

- Hidrosalping 

4. Indikasi  

4.1 Kehamilan etopik terganggu 

4.2 Pasien tidak menginginkan fertilitas pascaoperatif. 

4.3 Terjadi kegagalan sterilisasi  

4.4 Telah dilakukan rekontruksi atau manipulasi tuba sebelumnya  

4.5 Pasien meminta dilakukan sterilisasi  

4.6 Perdarahan berlanjut pasca salpingotomi 

4.7 Kehamilan tuba berulang  

4.8 Massa gestasi berdiameter lebih dari 5 cm. 

4.9 pengangkatan massa atau tumor  

5. Perawatan Post Operasi  

Setelah selesai tindakan pembedahan (laparotomi), maka pasien 

mendapatkan perawatan post-laparotomi yang bertujuan untuk 

mengurangi komplikasi akibat pembedahan, mempercepat 

penyembuhan, mengembalikan fungsi semaksimal mungkin seperti 

sebelum operasi, mempersiapkan pasien pulang. Beberapa tindakan 
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yang perlu dilakukan diantaranya adalah memonitor kesadaran, tanda-

tanda vital, intake dan output, memberikan kenyamanan posisi, 

ambulasi dini atau latihan fisik post laparotomi seperti: batuk-batuk, 

nafas dalam, menggerakkan otot-otot kaki, otot bokong, latihan alih 

baring dan turun dari tempat tidur, pemberian obat advice dokter, 

pemberian diit yang sesuai kerjasama dengan ahli gizi, serta perawatan 

luka operasi secara steril (Prawirohardjo, 2008). 

6. Resiko Post Operasi 

Semua operasi, terutama dibawah anestesi umum, membawa resiko 

tertentu, seperti risiko bekas luka, perdarahan, infeksi, dan reaksi 

terhadap anestesi. Operasi panggul juga bisa menyebabkan jaringan 

parut internal yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan tahun 

sesudahnya. 

D. Manajemen Nyeri 

1. Pengertian Nyeri  

Menurut the international assoclation  for the study ofpain /LASP 

(1979) memdefinisikan nyeri sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, 

bersifat subyektif dan berhubungan dengan panca indra, serta merupakan 

suatu pengalaman emosional yang dikaitkan dengan kerusakan jaringan 

baik aktual baik potensial, atau digambarkan sebagai suatu kerusakan atau 

cedera ( potter dan perry, 2010). 

Sensori yang tidak menyenangkan dan pengalaman emosional 

yang muncul secara aktual atau potensial kerusakan jaringan atau 
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menggambarkan adanya kerusakan. Serangan mendadak atau pelan 

intensitasnya dari ringan sampai berat yang dapat diantisipasi dengan akhir 

yang dapat diprediksi dan dengan durasi kurang dari 6 bulan (Asosiasi 

Studi Nyeri Internasional); awitan yang tiba-tiba atau lambat dari 

intensitas ringan hingga berat hingga akhir yang dapat diantisipasi atau di 

prediksi. (NANDA, 2015). 

Nyeri kronis serangan yang tiba-tiba atau lambat dari intesitas 

ringan hingga berat dengan akhir yang dapat diantisipasi atau diprediksi 

dan berlangsung > 3 bulan (NANDA, 2012). 

2. Etiologi nyeri 

2.1 . Faktor resiko 

                    2.1.1. Nyeri akut 

-   Melaporkan nyeri secara verbal dan non verbal 

-   Menunjukkan kerusakan 

-   Posisi untuk mengurangi nyeri 

-   Muka dengan ekspresi nyeri 

-   Gangguan tidur 

-   Respon otonom (penurunan tekanan darah, suhu, nadi) 

-   Tingkah laku ekspresif (gelisah, merintih, nafas panjang,     

   mengeluh) 

2.1.2. Nyeri kronis 

-    Perubahan berat badan 

-    Melaporkan secara verbal dan non verbal 
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-    Menunjukkan gerakan melindungi, gelisah, depresi, focus 

pada  

     diri sendiri 

-    Kelelahan 

-    Perubahan pola tidur 

-    Takut cedera 

-    Interaksi dengan orang lain menurun 

2.2  Factor predisposisi 

- Trauma 

- Peradangan 

- Trauma psikologis 

2.3 Factor presipitasi 

-    Lingkungan 

-    Suhu ekstrim 

-    Kegiatan 

-    Emosi 

3. Manifestasi Klinis 

Nyeri menurut Amin & hardi ( 2013) yaitu sebagai berikut: klien 

melaporkan nyeri secara verbal atau non verbal, tingkat laku ekspresif 

(gelisah, merintih, menangis, waspada, iritabel, nafas panjang, mengeluh), 

menunjukan kerusakan pada bagian tubuh, perubahan posisi untuk 

menghindar nyeri, sikap tubuh melindungi area nyeri, perubahan tekanan 

darah, tingkah laku berhati-hati, fokus pada diri sendiri dan perununan 
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interaksi dengan lingkungan, perubahan dalam nafsu makan dan minum, 

dan gangguan tidur. 

4. Klasifikasi  

4.1 Berdasarkan Durasi dan Lamanya  

  Nyeri dikatagorikan dengan durasi atau lamanya nyeri berlangsung 

(akut dan kronis), atau dengan kondisi patologis (contoh: kanker atau 

neuropatik) (Potter & Perry, 2010). 

4.1.1 Nyeri akut  

Pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan yang 

muncul akibat kerusakan jaringan yang aktual atau potensial atau 

gambaran dalam hal kerusakan sedemikian rupa (international 

Association for the study of pain): awitan yang tiba-tiba atau lambat 

dari intensitas ringan hingga berat dengan akhir yang dapat 

diantisipasi atau prediksi dan berlangsung < 6 bulan ( Amin& Hardhi, 

2013). 

4.1.2  Nyeri kronis  

  Pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan 

yang muncul akibat kerusakan jaringan yang aktual atau potensial atau 

digambarkan dalam hal kerusakan sedemikian rupa (international 

Association for the study of pain); awitan yang tiba-tiba atau lambat 

dengan intensitas dari ringan hingga berat, terjadi secara konstan atau 

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



 

 

 

 

berulang tanpa akhir yang dapat diantisipasi atau prediksi dan 

berlangsung > 6 bulan ( Amin& Hardhi, 2013). 

4.2 Berdasarkan intensitasnya (alat pengukur nyeri)  

      Terdiri dari nyeri berat,  sedang,  ringan.  Masing-masing diukur 

berdasarkan skala dan bersifat subyektif, macam-macam skala 

pengukuran nyeri : 

4.2.1 Anak –anak  

 

   Gambar 2.5 : Alat pengukur skala nyeri pada anak-anak  

 Sumber : potter & perry ( 2010) 

4.2.2 Dewasa  

 

                        Gambar 2.6 : Alat pengukuran sakala nyeri pada orang dewasa 

Sumber :Andarmoyo, S. (2013). Konsep & Proses Keperawatan 

Nyeri  
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4.2.3Skala identitas nyeri numeric 

 

Gambar 2.7: Skala identitas nyeri numeric 

Sumber  : Andarmoyo, S. (2013). Konsep & Proses Keperawatan 

Nyeri  

            4.2.4 Skala analog visual 

 

Gambar 2.8 : Skala analog visual 

Sumber : Andarmoyo, S. (2013). Konsep & Proses Keperawatan 

Nyeri 

 

Keterangan : 

0 :Tidak nyeri  

1-3 : Nyeri ringan : secara obyektif klien dapat berkomunikasi 

dengan baik. 
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4-6 : Nyeri sedang : Secara obyektif klien mendesis, menyeringai, 

dapat menunjukkan lokasi nyeri, dapat mendeskripsikannya, dapat 

mengikuti perintah dengan baik. 

7-9 : Nyeri berat : secara obyektif klien 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 

10 : Nyeri sangat berat : Pasien sudah tidak mampu lagi  

berkomunikasi. 
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