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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Kolik abdomen adalah suatu penyakit dimana munculnya rasa nyeri yang 

bersifat hilang timbul yang berasal dari organ yang terdapat dalam rongga abdomen 

(Siallagan, 2019). Astarani dan Fitriana (2015) mengatakan bahwa nyeri yang 

dirasakan pada bagian abdomen merupakan keluhan nyeri yang paling sering 

ditemukan.  

Data dari World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa sejak 

tahun 2012 hingga sekarang negara yang mempunyai kasus kolik abdomen 

terbanyak adalah Amerika Serikat dimana ada sekitar 20 juta orang yang 

mengalami penyakit kolik abdomen di Amerika Serikat pada tahun 2017 (Febrilia, 

2020). Di Asia terdapat sekitar 3 – 10% kasus kolik abdomen (Chang et al., 2013). 

Sementara itu, terdapat sebanyak 9,16 % kasus kolik abdomen yang ditemukan di 

Indonesia. Angka tersebut terbilang cukup tinggi karena mayoritas orang Indonesia 

memakan makanan yang mengandung biji-bijian, seperti cabai (Depkes RI, 2015). 

Penyebab kolik abdomen beragam yang terdiri dari infeksi, distensi dan 

obstruksi pada organ di dalam abdomen yang kemudian menimbulkan rasa nyeri 

yang parah dan disertai mual muntah (Smeltzer & Bare, 2015). Hal ini sesuai 

dengan studi lapangan yang dilakukan selama praktik klinik keperawatan medikal 

bedah di ruang Teratai 2 RS Bahayangkara Tingkat 1 Raden Said Sukanto selama 

10 hari yaitu pada tanggal 16 – 20 Oktober 2021 dan tanggal 25 – 29 Oktober 2021, 

ditemukan bahwa terdapat 4 pasien dengan diagnosa kolik abdomen dengan 

berbagai penyebab yang berbeda-beda mulai dari ileus obstruktif, konstipasi, dan 

gastritis. Dari 4 kasus yang ditemui, sebanyak 100% atau semua pasien 

mengeluhkan nyeri. Nyeri yang dirasakan hilang timbul, tampak wajah pasien 

meringis, terdapat peningkatan tanda-tanda vital, gelisah dan sulit tidur. 

Berdasarkan Standart Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), kondisi klinis 

tersebut termasuk dalam tanda dan gejala mayor untuk menegakkan diagnosa 

keperawatan nyeri akut.
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Berdasarkan SDKI, nyeri akut adalah sebuah pengalaman sensori dan 

emosional yang berkaitan dengan terdapatnya suatu jaringan yang mengalami 

kerusakan secara aktual atau fungsional, dengan onset yang tiba-tiba yang terjadi 

dalam waktu kurang dari 3 bulan dengan intensitas yang bervariasi mulai dari 

ringan hingga berat (PPNI, 2017). Menurut Loese (2001, dalam Das, 2017), nyeri 

akut didefnisikan sebagai sensasi nyeri yang memiliki manfaat berupa timbulnya 

mekanisme proteksi, defensif, dan membantu dalam menentukan diagnosa suatu 

penyakit. Meskipun demikian, nyeri tetaplah menjadi pengalaman yang tidak 

menyenangkan bagi siapapun yang mengalaminya. Nyeri dapat menyebabkan 

adanya perubahan biokimia, metabolisme, dan fungsi sistem organ sehingga dapat 

mempengaruhi aspek fisik maupun aspek psikologis penderita. Pada aspek 

psikologis, nyeri bisa menyebabkan timbulnya rasa cemas, takut, gangguan tidur, 

perubahan sikap dan perilaku, sampai gangguan kehidupan sosial. Sementara itu, 

dari aspek fisik, nyeri dapat menurunkan kualitas hidup yang kemudian dpat 

menyebabkan angka kesakitan dan kematian menjadi meningkat. Oleh karena itu, 

agar tidak menimbulkan efek yang lebih parah dikemudian hari, baik nyeri ringan 

maupun nyeri berat yang dirasakan oleh pasien haru segera diatasi.  

Nyeri dapat diatasi dengan terapi farmakologis maupun non farmakologis. 

Terapi farmakologi merupakan suatu intervensi kolaborasi yang dilakukan oleh 

perawat dan dokter dalam pemberian obat untuk menurunkan nyeri yaitu obat 

analgesik. Menurut Price & Wilson (2006, dalam Andarmoyo, 2017), obat 

analgesik yang bisa diberikan terdiri dari analgesik non opioid atau obat 

antiinflamasi nonsteroid (OAINS) seperti aspirin dan analgesik opioid berupa 

morphin. Meskipun dapat menurunkan nyeri, pemberian analgesik juga mempunyai 

dampak yang kurang baik bagi tubuh seperti mual, muntah, konstipasi, gelisah, 

ngantuk, bahkan kecanduan dan overdosis. Oleh karena itu, berdasarkan SIKI, 

pemberian analgetik hanya dilakukan bila perlu dan untuk mengurangi nyeri dapat 

dilakukan tindakan lainnya yaitu terapi non farmakologis. 

Terapi non farmakologis adalah tindakan yang dilakukan dengan teknik yang 

simple, mudah, murah, dan tidak mempunyai dampak yang berbahaya untuk 

membantu terapi farmakologi dalam menangani nyeri pasien (Potter & Perry, 

2017). Menurut Andarmoyo (2017), terapi non farmakologi yang dapat diberikan 
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antara lain relaksasi seperti latihan napas dalam, distraksi, stimulasi kulit 

transkutan, serta kompres dingin dan  kompres hangat. 

Pemberian kompres hangat suatu tindakan independen perawat yang bisa 

menyebabkan adanya pelepasan endorfin yang bisa mencegah transmisi stimulasi 

nyeri (Utami dan Kartika, 2019). Menurut Natalia (2013), kompres hangat bisa 

memberikan sensasi hangat yang efeknya dapat melebarkan pembuluh darah yang 

kemudian kondisi ini akan meningkatkan aliran darah ke jaringan yang membawa 

nutrisi dan memperbaiki eliminasi zat sisa sehingga bisa menurunkan nyeri kolik 

abdomen. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Darsini dan 

Praptini (2017) yang juga menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan 

pada skala nyeri kolik abdomen antara sebelum dan sesudah pemberian kompres 

hangat.  

Selain memberikan kompres hangat, terapi non farmakologis lainnya yang 

bisa digunakan untuk mengatasi nyeri adalah teknik distraksi. Salah satu teknik 

distraksi yang dapat dilakukan adalah berzikir. Dzikir dengan mengingat asma 

Allah dapat membuat otak jadi memproduksi zat kimia yakni neurotransmitter 

yang efeknya akan menimbulkan rasa nyaman (Budiyanto, Ma’rifah, & Susanti, 

2015). Hal ini dibuktikan oleh penelitian Karlinawati (2018) juga menunjukkan 

hasil yang serupa yaitu intervensi non farmakologi berupa teknik distraksi dengan 

spiritual (dzikir) terbukti mempunyai pengaruh dalam menurunkan tingkat nyeri 

pada pasien kolik abdomen. 

Berdasarkan temuan-temuan diatas, pemberian kompres hangat maupun 

teknik distraksi dzikir keduanya sudah terbukti bahwa memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap penurunan nyeri setelah mendapat intervensi. Dengan 

demikian, manfaat yang didapatkan bila melakukan kompres hangat bersamaan 

dengan teknik distraksi dzikir diharapkan dapat meningkatkan efektivitas terapi 

dalam menurunkan nyeri kolik abdomen. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

menerapkan intervensi kombinasi antara  kompres hangat dan terapi distraksi dzikir 

untuk meringankan keluhan nyeri pada pasien kolik abdomen di ruang Teratai 2 RS 

Bahayangkara Tk.1 Raden Said Sukanto. 
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I.2 Rumusan Masalah 

Astarani dan Fitriana (2015) mengatakan bahwa nyeri yang dirasakan pada 

bagian abdomen merupakan keluhan nyeri yang paling sering ditemukan. 

Berdasarkan data dari Depkes RI (2012) terdapat sebanyak 9,16% kasus kolik 

Abdomen di Indonesia. Angka tersebut cukup tinggi karena orang Indonesia sering 

mengkonsumsi makanan yang mengandung biji-bijian, seperti cabai yang dapat 

menyebabkan terjadinya obstruksi, infalamasi, dan distensi sehingga dapat 

menyebakan timbulnya rasa nyeri. 

Sesuai dengan hasil studi lapangan yang dilakukan selama praktik klinik 

keperawatan medikal bedah di ruang Teratai 2 RS Bahayangkara Tingkat 1 Raden 

Said Sukanto selama 10 hari , ditemukan bahwa terdapat 4 pasien dengan diagnosa 

kolik abdomen dengan berbagai penyebab yang berbeda-beda mulai dari ileus 

obstruktif, konstipasi, dan gastritis. Dari 4 kasus yang ditemui, sebanyak 100% atau 

semua pasien mengeluhkan nyeri. Apabila nyeri tidak segera diatasi, nyeri dapat 

menyebabkan adanya perubahan biokimia, metabolisme, dan fungsi sistem organ 

sehingga dapat mempengaruhi aspek fisik maupun aspek psikologis penderita. Oleh 

karena itu nyeri harus segera diatasi baik dengan menggunakan terapi farmakologis 

maupun terapi nonfarmakologis. 

Terapi farmakologis dapat dilakukan dengan pemberian analgetik baik 

analgetik opioid maupun analgetik non opioid. Meskipun dapat menurunkan nyeri, 

pemberian analgetik juga mempunyai dampak yang kurang baik seperti mual, 

muntah, gelisah, ngantuk, bahkan kecanduan dan overdosis (Sarri, 2014). Oleh 

karena itu, perlu dilakukan juga terapi non farmakologis untuk mengurangi nyeri.  

Pemberian kompres hangat adalah suatu tindakan non farmakologi yang 

dapat dilakukan secara mandiri oleh perawat. Penelitian yang dilakukan oleh 

Darsini dan Praptini (2017) menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan 

pada skala nyeri kolik abdomen antara sebelum dan sesudah diberikannya kompres 

hangat. Selain itu juga dapat dilakukan teknik distraksi dzikir yang juga terbukti 

memiliki pengaruh secara signifikan dalam menurunkan tingkat nyeri pada pasien 

kolik abdomen (Karlinawati, 2018). 

Pemberian kompres hangat maupun teknik distraksi dzikir keduanya sudah 

terbukti bahwa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan nyeri 
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setelah mendapat intervensi. Dengan demikian, manfaat yang didapatkan bila 

melakukan kompres hangat bersamaan dengan teknik distraksi dzikir diharapkan 

dapat meningkatkan efektivitas terapi dalam menurunkan nyeri kolik abdomen. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis ingin melihat seberapa 

efektifkah pemberian Asuhan Keperawatan dengan Intervensi Kombinasi Kompres 

Hangat dan Teknik Distraksi Dzikir terhadap Masalah Nyeri Akut pada Pasien 

Kolik Abdomen di Ruang Teratai 2 Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat 1 Raden 

Said Sukanto? 

 

I.3 Tujuan Penulisan 

I.3.1 Tujuan Umum 

Mendapatkan gambaran nyata tentang pelaksanan pemberian asuhan 

keperawatan dengan intervensi kombinasi kompres hangat dan terapi distraksi 

dzikir terhadap masalah keperawatan nyeri akut pada pasien kolik abdomen di 

Ruang Teratai 2 Rumah Sakit Bahayangkara Tingkat 1 Raden Said Sukanto. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mendapatkan gambaran pengkajian pada pasien kolik abdomen di Ruang 

Teratai 2 Rumah Sakit Bahayangkara Tingkat 1 Raden Said Sukanto 

b. Mendapatkan gambaran masalah keperawatan pada pasien kolik 

abdomen di Ruang Teratai 2 Rumah Sakit Bahayangkara Tingkat 1 

Raden Said Sukanto 

c. Mendapatkan gambaran rencana intervensi keperawatan pada pasien 

pasien kolik abdomen di Ruang Teratai 2 Rumah Sakit Bahayangkara 

Tingkat 1 Raden Said Sukanto 

d. Mendapatkan gambaran implementasi keperawatan pada pasien kolik 

abdomen di Ruang Teratai 2 Rumah Sakit Bahayangkara Tingkat 1 

Raden Said Sukanto 

e. Mendapatkan gambaran evaluasi keperawatan pada pasien kolik 

abdomen di Ruang Teratai 2 Rumah Sakit Bahayangkara Tingkat 1 

Raden Said Sukanto 
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f. Menerapkan Evidence Based Nursing pemberian kompres hangat dan 

terapi distraksi dzikir terhadap keluhan nyeri pada pasien kolik abdomen 

g. Mengetahui efek pemberian intervensi kombinasi kompres hangat dan 

terapi distraksi dzikir terhadap keluhan nyeri pada pasien kolik abdomen  

 

I.4 Manfaat Penulisan 

I.4.1 Bagi Akademisi 

Mengenalkan intervensi kombinasi kompres hangat dan terapi distraksi dzikir 

kepada mahasiswa kesehatan khususnya keperawatan sebagai teknik non-

farmakologi dalam menangani keluhan nyeri pada pasien kolik abdomen 

 

I.4.2 Pengembangan Ilmu Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data untuk melakukan penelitian 

mengenai penggunaan intervensi kombinasi kompres hangat dan terapi distraksi 

dzikir terhadap keluhan nyeri pada pasien kolik abdomen dengan metode yang lain. 

 

I.4.3 Bagi Pelayanan Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk 

memberikan asuhan keperawatan yang optimal dengan menggunakan teknik non-

farmakologi dalam mengatasi nyeri pada pasien kolik abdomen. 

 

I.4.4 Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi 

masyarakat khususnya penderita kolik abdomen untuk memanfaatkan teknik non-

farmakologi kombinasi kompres hangat dan terapi distraksi dzikir dalam 

meringankan keluhan nyeri, sehingga tidak bergantung pada obat analgesik atau 

pereda nyeri saat nyeri dirasakan. 
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