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LITERATUR REVIEW INTERVENSI TERAPI PIJAT 

SEBAGAI MANAJEMEN NYERI PADA PASIEN 

POST OP APPENDISITIS 
 

Fajri Akbar Dusniy 
 

Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kendari, Indoensia 
 

Email :  Akbarfajri123456@gmail.com 
 

ABSTRAK 
 

Pendahuluan: Appendisitis adalah nyeri pada epigastrium di sekitar umbilikus. 
Keluhan yang menyertai biasanya mual, muntah, dan nafsu makan menurun. Pengurangan 
nyeri adalah suatu kebutuhan dasar manusia. Adapun metode dari pengurangan nyeri 
dapat dibedakan menjadi dua yaitu farmakologis dan nonfarmakologis. Penatalaksanaan 
nyeri secara nonfarmakologis terdiri dari berbagai teknik seperti, relaksasi, distraksi, 
imajinasi terpimpin, dan stimulasi kutaneus memberikan strategi koping yang dapat 
membantu mengurangi presepsi nyeri, membuat tingkat nyeri dapat berkurang serta 
menurunkan cemas dan meningkatkan kerja analgetik. Tujuan: Ingin mengetahui secara 
spesifik pengaruh Terapi pijat pada pasien post op appendisitis. Metode: Pencarian artikel 
menggunakan Google Chrom, Google Search , dan Google scholar untuk menemukan 
artikel sesuai kriteria inklusi dan ekslusi kemudian dilakukan review. Hasil: Berdasarkan 
4 penilitian didapatkan bahwa metode Terapi pijat terbukti secara signifikan dapat 
membentu   proses   penurunan   intensitas   nyeri   dan   memberi   rasa   nyaman   serta 
memperlancar aliran darah. Simpulan: Hasil literature review ini menunjukkan bahwa 
manajemen  nyeri  dengan  teknik  tetapi  pijat  terbukti  dapat  membantu  menurunkan 
intensitas nyeri pada pasien post op appendiaitis hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 
artikel penelitian terdahulu bahwa terapi ini efektif untuk menurunkan intensitas nyeri sebab 
teknik ini mudah untuk dilakukan dan tidak membutuhkan tempat yang luas serta alat-
alatnya yang murah dan mudah didapatkan sehingga cocok dilakukan oleh semua orang 
terutama pada pasien yang telah menjalani operasi appendisitis. 

 
Kata kunci: Pasien post op appendisitis, Intervensi terapi pijat sebagai manajemen nyeri, 
Appendisitis
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LITERATUR REVIEW OF MASSAGE THERAPY INTERVENTIONS 

AS PAIN MANAGEMENT IN PATIENT UNDERGOING 

APPENDICITIS SURGERY 
 

Fajri Akbar Dusniy 
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ABSTRACT : 
 

Introduction: Appendicitis is pain in the epigastrium around the umbilicu. Complaints that  
accompany  nausea,  vomiting,  and  decreased  appetite.  Pain  reduction  is  a  basic human  
need. As  for  the method  of  pain reduction can  be  divided  into  two namely 
pharmacological and nonpharmacologic pain management consists of various techniques 
such as relaxation, distraction, guided imagery, and cutaneous stimulation providing coping 
strategies that can help reduce pain perception, reduce pain levels and reduce anxiety and 
increase analgesic work. Purpose: Wanted to find out specifically the effect of massage 
therapy on patients after appendicitis surgery. Methods:  Article search using google  
chrome,  google,  and  google  scholar  to  determine  the  articles    according  to inclusion 
and exclusion criteria, a review was then conducted. Results: Based on 4 studies, it 
was found tha the method of massage therapy was proven to significantly help the process 
of reducing pain intensity and giving a sense of comfort and improving blood flow. 
Conclusion: The results of this review literature show that pain management with 
incandescent therapy techniques has been proven to help reduce pain intensity in patients 
after appendicitis surgery, this can be proven by the presence of previous   research 
articles that this therapy is affective in reducing pain intensity because this technique is easy 
to do and does not require spacious place and the tools are cheap and easy to get so it is 
suitable for averyone, especially for patients who have had appendicitis surgery. 

 

Keywords:     Patients  after  surgery  appendicitis,  massage  therapy  interventions  as 
pain management, appendicitis.
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A.  Latar Belakang 
 

Appendisitis adalah keadaan di mana terjadinya peradangan akibat 

adanya infeksi pada usus buntu atau umbai cacing. Infeksi pada usus buntu 

atau umbai cacing bisa mengakibatkan peradangaan akut sehingga 

dibutuhkan tindakan operasi segera untuk mencegah adanya komplikasi 

yang umumnya dapat membahayakan kesehatan. Gejala yang ditimbulkan 

oleh appendisitis adalah nyeri pada epigastrium di sekitar umbilikus. 

Keluhan  yang  menyertai  biasanya  mual,  muntah,  dan  nafsu  makan 

menurun (Sri Utami, 2017). 

WHO memperkirakan insidens appendisitis di dunia tahun 2015 

mencapai 7% dari keseluruhan jumlah penduduk di  dunia. Usia 20-30 

tahun adalah usia yang paling sering mengalami appendisitis. Sementara 

itu untuk di Indonesia sendiri appendisitis merupakan penyakit urutan ke 4 

(empat) terbanyak   pada tahun 2015. Data yang dirilis oleh Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2008 jumlah penderita 

appendisitis di Indonesia mencapai 591.819 orang dan meningkat pada tahun 

2016 sebesar 596.132 orang. Di Jawa Tengah tahun 2017 menurut Dinas 

Kesehatan Jawa Tengah, jumlah kasus appendisitis dilaporkan sebanyak 

5.890 dan diantaranya menyebabkan kematian. Jumlah penderita 

appendisitis  tertinggi  di  kota  Semarang,  yakni  970  orang  (Sri  Utami, 

2017).
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Data yang di rilis RSUD Kota Kendaripada tahun 2016 jumlah 

penderita appendisitis mencapai 326 penderita dan mengalami peningkatan 

pada tahun 2017 yaitu mencapai 384 penderita, kemudian di tahun 2018 

angka penderita appendisitis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari 

mengalami penurunan sebesar 309 penderita dimanah lebih sedikit dari 

dua tahun sebelumnya. Di bulan Januari sampai dengan Desember 2019 

angka penderita appendisitis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari 

mencapai 209 penderita, dimanah jumlah penderita appendisitis di Rumah 

Sakit Umum Daerah Kota Kendari di tahun 2019 mengali penurunan dari 

tahun sebelumya. 

Berdasarkan  Rikesdes,  tindakan  bedah  menempati  urutan  ke-11 

dari 50 pertama penyakit di rumah sakit se-Indonesia dengan presentase 

12,8% yang diperkirakan 32% diantaranya merupakan tindakan bedah 

appendiktomi. Appendiktomi adalah bagian dari prosedur laparatomi, 

prosedure appendiktomi dapat menyebabkan nyeri akut serta gangguan 

mobilitas fisik. Dampak nyeri yang di alami klien akan menimbulkan 

perasaan lemas, gangguan pola tidur, cemas, gangguan mobilitas fisik dan 

keterbatasan fungsi. Sehingga menunjukan perasaan frustasi dengan 

pengobatan  medis.  Nyeri  post  operasi  dapat  disebabkan  oleh  banyak 

faktor. Faktor yang mempengaruhi nyeri tiap individu berbeda-beda, faktor 

tersebut antara lain kepercayaan, keyakinan, cemas, keletihan, serta 

dukungan keluarga (Luthfiana, 2018). 

Setiap  penderita  appendisitis  pada umumnya akan  mengeluhkan 

nyeri abdomen kuadran kanan bawah. Gejala klinis yang akan dirasakan
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pasien appendisitis adalah berupa nyeri tumpul di daerah epigastrium yang 

akan menyebar ke kuadran kanan bawah abdomen dan akan di ikuti gejala 

mual  dan  muntah  setelah  beberapa  jam  setelah  muncul  nyeri,  yang 

berakibat pada penurunan nafsu makan sehingga dapat menyebabkan 

anoreksia. Berdasarkan gejala klinis yang ditimbulkan, manifestasi klinis 

appendisitis dapat menyerupai penyakit lain sehingga sering terjadi 

kesalahan dalam penegakan diagnosis. Penyakit tersebut seperti, intususepsi, 

divertikulitis, penyakit gastrointestinal akut dan Crohn’s Disease. 

Penegakan diagnosis apendisitis dapat dilakukan dengan anamnesis dan 

pemeriksaan fisik, namun pemeriksaan histopatologi merupakan metode 

diagnosis yang paling sering digunakan untuk mendiagnosis appendiksitis 

(Cathleya F, 2019). 

Pengurangan nyeri adalah suatu kebutuhan dasar manusia. Adapun 

metode dari pengurangan nyeri dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

farmakologis dan nonfarmakologis. Penatalaksanaan nyeri secara 

nonfarmakologis terdiri dari berbagai teknik seperti, relaksasi, distraksi, 

imajinasi terpimpin, dan stimulasi kutaneus memberikan strategi koping 

yang dapat membantu mengurangi presepsi nyeri, membuat tingkat nyeri 

dapat   berkurang   serta   menurunkan   cemas   dan   meningkatkan   kerja 

analgetik (Wirya dan Sari, 2016). 

Penatalaksanaan manajemen nyeri secara nonfarmakologi terdiri dari 

berbagai metode penatalaksanaan. Intervensi keperawatan terkait kognitif 

perilaku meliputi aktivitas distraksi, teknik relaksasi, imajinasi, meditasi,  

biofeedback,  dan  sentuhan  terapeutik.  Tipe  meliputi  distraksi
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visual,  distraksi  auditori,  distraksi     taktil,  dan  distraksi  intelektual. 

Massage termaksud dalam distraksi taktil. Pemijatan atau massage adalah 

tindakan keperawatan dengan memberikan pijatan atau sentuhan pada bagian 

tubuh tertentu untuk memperlancar sirkulasi darah. Teknik massage dengan 

metode Swedish massage meliputi effleurage atau gosokan, petrisage atau 

pijatan, shacking atau goncangan, tapotemen atau pukulan, friction atau 

gerusan, vibration atau getaran, stroking atau mengurut dan skin rolling atau 

melipat dan menggeser kulit (Kiptiyah, 2014). 

 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas penulis tertarik 

melakukan  pengkajian  yang  mendalami  untuk  mengetahui  Intervensi 

Terapi Pijat Sebagai Manajmen Nyeri  Pada Pasien Post Op Appendisitis. 

Penelitian tersebut diambil untuk dilakukan analisis melalui literature 

review. 

 

B.  Tujuan 
 

1)  Tujuan Umum 
 

Mengidentifikasi    keefektifan    Penerapan    Terapi    Pijat    Sebagai 
 

Manajmen Nyeri Pada Pasien Post Op Appendisitis 
 

2)  Tujuan Khusus 

 
a.  Untuk mengetahui Intensitas nyeri sebelum dan setelah dilakukan 

Terapi Pijat Sebagai Manajmen Nyeri Pada Pasien Post Op 

Appendisitis. 

b. Untuk mengetahui perasaan gelisah sebelum dan setelah dilakukan 

Terapi Pijat Sebagai Manajmen Nyeri Pada Pasien Post OP 

Appendisiti.



 

 

c.  Untuk mengetahui faktor risiko penyebab terjadinya Appendisitis 
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BAB II 

METODE PENELITIAN 

 

 
 

Desain  penelitian  yang  masuk  dalam  literatur  review  ini  menggunakan 

desain quasi eksperiment. Jenis metode penelitian ini merupakan metode terbaik 

dalam menjawab pertanyaan klinis di lapangan. Tipe study yang direview adalah 

semua jenis penelitian yang menggunakan metode terapi Pijat untuk membantu 

proses penurun nyeri pasien post op Appendisitis. Intervensi yang masuk dalam 

kriteria  inklusi  adalah  Intervensi  Terapi  pijat  sebagai  manajemen  nyeri  pada 

pasien post op appendisitis. 

 

Literature review ini disusun melalui penelusuran artikel penelitian yang 

sudah terpublikasi. Sampelnya adalah pasien post op appendisitis dan ibu yang 

menjalani persalinan kala I,  pasien post op appendisitis akan   mendapatkan 

perlakuan terapi pijat sebagai manajemen nyeri pasien post op appendisitis. 

 

Penelusuran dilakukan menggunakan Google Chrom, Google Search, dan 

Google Scholar dengan kata kuci tiap variabel yang telah di pilih. Artikel yang 

ditemukan dibaca dengan cermat untuk melihat apakah artikel memenuhi kriteria 

inklusi penulis untuk dijadikan sebagai literatur dalam penulisan literature review. 

Pencarian  artikel  di  lakukan  dengan  memasukan  semua kata  yang ada  dalam 

judul literatur review ke dalam pencarian dan di dapatkan 298 hasil kemudian di 

spesifikan dengan kata kuci yaitu “Pasien post op appendisitis”  “Intervensi terapi 

pijat sebagai manajemen nyeri” dan “appendisitis” dan di spesifikan menjadi 5 tahun 

terakhir di dapatkan 153.
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Artikel yang masuk dalam kriteria inklusi dianalisis, diekstraksi dan disintesis 

kemudian ditentukan evidancenya. Dari hasil ekstraksi dan analisis diharapkan akan 

ditemukan sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan 

intervensi keperawatan di rumah sakit ataupun tatanan komunitas. 

Berikut merupakan intisari yang diambil dari penelitian: judul penelitian, 

nama peneliti,  tahun  publikasi,  metode,  jumlah  sampel,  hasil  dan  kesimpulan 

penelitian lengkap dengan nilai signifikansinya. Intisari yang diambil kemudian 

dimasukkan ke dalam sebuah tabel agar hasil ekstraksi mudah dibaca. Setelah 

dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi didapatkan 4 artikel, 4 

artikel tersebut kemudian dianalisis. Di bawah ini merupakan 4 daftar artikel yang 

di ekstraksi dalam bentuk table : 

Tabel 1. Artikel Berdasarkan Kriteria Inklusi Dan Ekslusi 

 
Penulusuran menggunakan Google Chrom, Google Search , dan 

Google scholar : 

Memasukan semua kata yang ada 

dalam  judul literatur review 
298 hasil

 

Di spesifikan menggunakan kata 
kunci dan di spesifikan menjadi 5 

Tahun terakhir (2015-2020) 

 

153 hasil

 
 

Hasil artikel Literature untuk di 
analisis 

4 hasil



 

 
 
 

Tabel.2 Analisis Sintesis Atau Ekstrasi Data Hasil Penelitian 
 

PENUL IS 
DAN 

TAHUN  

TUJUAN 
PENELITIAN 

DESAIN 
PENELITIAN 

JUML AH 
RESP O N DE N/ 

SAMPE L 

TEMPAT 
PENELITIAN 

HASIL KESIMPULAN 

Ni Putu 
Karunia 
Ekayani 

2017 

Penelitian  ini 
bertujuan 
untuk 

menganalisis 
pengaruh 

kombinasi 
teknik 
relaksasi dan 

pijatan bagi 
ibu bersalin 

terhadap 
intensitas 
nyeri, lama 

persalinan 
dan nilai 

(Appearance, 
Pulse, 
Grimace, 

Activity, 
Respiratori) 

APGAR 
Score pada 
bayi. 

Rancangan 
penelitian Quasi 
experimental 

dengan     desain 
“Pretest- 

Posttest, Control 
Group Design. 

Sampel  dalam 
penelitian    ini 
adalah ibu 

yang menjalani 
persalinan kala 

I yang 
memenuhi 
criteria  inklusi 

dengan  jumlah 
sampel         30 

orang 

Penelitian  ini 
dilakukan   di 
wilayah kerja 

Puskesmas 
Masbagik 

Kabupaten 
Lombok 
Timur 

Berdasarkan 
penelitian yang 
dilakukan di dapatkan 

hasil Terdapat 
penurunan tingkat 

nyeri dan perasaan 
gelisah pada ibu 
bersalin sesudah 

diberikan perlakuan 
Kombinasi teknik 

relaksasi dan pijatan 
yang berarti terdapat 
pengaruh pemberian 

kombinasi teknik 
relaksasi dan pijatan 

terhadap penurunan 
intensitas nyeri 
persalinan kala I Fase 

aktif 

1. Terdapat pengaruh 
Kombinasi teknik 
relaksasi dan pijatan 

terhadap lamanya 
persalinan yang dinilai 

dari pembukaan 
serviks awal sampai 
pembukaan lengkap 

2. APGAR score pada 
bayi baru lahir baik 

pada kelompok 
intervensi dan 
perlakuan adalah 

normal dengan rentang 
score 7-9. 
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Tiarnida 

Nababan, 
Karmila 

Br Kaban, 
Ricky 
Rahmat 

Ndruru 
2018 

Penelitian  ini 

bertujuan 
untuk 

Mengeksplor 
asi efek 
teknik pijat 

punggung 
pada 

pengurangan 
intensitas 
nyeri pada 

pasien 
dengan 

appendisitis 
pasca operasi 

Jenis   penelitian 

ini adalah 
penelitian pre- 

eksperimen 
dengan 
menggunakan 

rangcangan one- 
group   pres-post 

tes  design  yaitu 
penelitian   yang 
tidak    memiliki 

kelompok 
pembanding 

Populasi 

penelitian 
yaitu 13 pasien 

radang usus 
buntu pasca 
operasi 

Penelitian ini 

dilakukan di 
Rumah Sakit 

Royal Prima 
Medan 

Hasil penelitian 

sebelum dilakukan 
teknik  back  massage 

diketahui bahwa 
intensitas  nyeri  pada 
pasien   post   operasi 

appendisitis 
mayoritas berskala 

nyeri sedang dan Hasil 
penelitian setelah 
dilakukan teknik back 

massage diketahui 
bahwa intensitas nyeri 

pada pasien post 
operasi     appendisitis 
mayoritas       berskala 

nyeri ringan 

Adapun kesimpulan dari 

penelitian ini, yaitu : 
Ada pengaruh teknik back 

massage terhadap 
penurunan  intesitas  nyeri 
pada  pasien  post  operasi 

appendisitis di RSU. 
Royal Prima Medan tahun 

2018 

Adhar 
Arifuddin, 

Lusia 
Salmawati 
, Andi 

Prasetyo 
2015 

Penelitian  ini 
bertujuan 

mengetahui 
risiko usia, 
jenis kelamin 

, dan pola 
makan 

dengan 
Kejadian 
Appendisitis 

di Bagian 

Jenis   penelitian 
ini yaitu 

observasional 
analitik   dengan 
pendekatan 

case control 
study. 

Jumlah sampel 
sebesar 54 

pasien 
apendisitis dan 
108 pasien non 

apendisitis, 
diambil 

dengan 
menggunakan 
teknik 

accidental 

Penelitian  ini 
diakukan    di 

Rumah  Sakit 
Umum 
Anutapura 

Palu 

Berdasarkan hasil dari 
penelitian yang 

dilakukan didaptkan 
Hasil sebagai berikut : 
1.  Usia merupakan 

faktor risiko 
terhadap 

appendisitis di 
RSU Anutapura 
palu. 

2. Jenis kelamin 

Adapun  kesimpulan  dari 
penelitian ini, yaitu: 

Faktor  usia  dan  perilaku 
hidup sehat dalam 
pemilihan makana sangat 

berpengatuh 
meningkatkan Risiko 

terhadap  Appendisitis  di 
RSU Anutapura palu. 

 

 
 
 
 
 

9



 

 
 
 

 Rawat Inap 

Rumah Sakit 
Umum 

Anutapura 
Palu. 

 sampling.  bukan merupakan 

faktor risiko 
terhadap 

appendisitis di 
RSU Anutapura 
palu. 

3. Pola makan 
merupakan faktor 

risiko terhadap 
appendisitisdi RSU 
Anutapura palu 

 

Cathleya 

Fransisca, 
I Made 

Gotra, dan 
Ni Made 
Mahastuti 

2019 

Tujuan 

penelitian  ini 
adalah  untuk 

mengetahui 
data 
karakteristik 

pasien 
dengan 

gambaran 
histopatologi 
appendisitis 

Jenis   penelitian 

ini            adalah 
penelitian 

deskriptif 
dengan 
rancangan 

penelitian  cross 
sectional 

Jumlah sampel 

sebesar 723 
sample yang 

telah 
memenuhi 
kriteria  inklusi 

dan  tidak  ada 
kriteria esklusi. 

Penelitian  ini 

dilakukan   di 
RSUP 

Sanglaha 
Denpasar 

gambaran 

histopatologi 
apendisitis   di   RSUP 

Sanglah Denpasar 
tahun 2015-2017 
sebanyak 723 total 

sample    yang    telah 
memenuhi syarat 

inklusi, diperoleh 
Hasil   bahwa   pasien 
appendisitis 

ditemukan         paling 
tinggi  pada  diagnosis 

histopatologi 
Apendisitis 
Phlegmontosa 

sedangkan jumlah 

Dari   keseluruhan   kasus, 

jenis kelamin laki – laki 
lebih banyak menderita 

apendisitis dibandingkan 
jenis kelamin perempuan. 
Sebagian besar pasien 

datang  dengan  gejala 
nyeri perut kanan bawah. 
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     kasus   paling   sedikit 

adalah Appendisitis 
Gangrenosa,    dengan 

rentang   usia    paling 
banyak adalah 17 – 25 
tahun  yang  termasuk 

dalam kelompok 
remaja akhir, dan 

yang paling kecil 
jumlahnya adalah 
pada kelompok 

manula  yang  berusia 
65 tahun keatas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11



12
12 

 

 

BAB III 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 
 
 

1.      Hasil 
 

Didapatkan 4 jenis artikel, metode penelitian artikel yang dianalisis beragam 

masing-masing menggunakn metode penelitian berbeda yaitu Quasi experimental, 

pre-eksperimen, observasional analitik, dan deskriptif. Tempat penelitian dari 

artikel dilakukan di tempat yang berbeda, Artikel pertama  dilakukan di wilayah 

kerja Puskesmas Masbagik Kabupaten Lombok Timur, atikel ke-dua dilakukan di 

Rumah Sakit Royal Prima Medan, artikel ke-tiga diakukan di Rumah Sakit Umum 

Anutapura Palu, dan atikel ke-empat dilakukan di RSUP Sanglaha Denpasar. 

 

Artikel pertama menunjukan bahwa : 
 

 
1.   Intensitas Nyeri 

 

a.    Intensitas Nyeri dan perasaan gelisah Sebelum Diberikan Perlakuan 

(Pre Test) Pada Kelompok Kontrol Dan Kelompok Yang Mendapat 

Perlakuan Kombinasi Teknik Relaksasi Dan Pijatan. Disimpulkan 

bahwa tidak ada perbedaan pada kondisi awal kedua kelompok atau 

dapat  diasumsikan  bahwa  kondisi  awal  saat  pre  test  kedua 

kelompok adalah sama. 

b. Intensitas nyeri dan perasaan gelisah sesudah diberikan perlakuan 

(post test) pada kelompok kontrol dan kelompok yang mendapat 

perlakuan Kombinasi teknik relaksasi dan pijatan Disimpulkan 

bahwa perbedaan intensitas nyeri post test pada kelompok yang 

mendapat  kombinasi  teknik  relaksasi  dan  pijatan  dan  kelompok
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kontrol menggunakan uji MannWhitney terdapat pengaruh 

pemberian kombinasi teknik relaksasi dan pijatan terhadap 

penurunan intensitas nyeri persalinan kala I. 

2.   Lama persalinan Lama persalinan diukur berdasarkan     pengukuran 

rata-rata pembukaan serviks pada kala I yang dinilai dari awal 

pemeriksaan sampai pembukaan lengkap dengan hasil sebagai berikut : 

Didapatkan hasil ada pengaruh pemberian kombinasi teknik relaksasi 

dan pijatan terhadap lama waktu persalinan dengan indikator pembukaan 

serviks. 

3.   Apgar score, nilai (Appearance, Pulse, Grimace, Activity, Respiratori) 

APGAR   Score   pada   bayi   baru   lahir   antara   kelompok   yang 

mendapatkan   kombinasi   teknik   relaksasi   dan   pijatan   semuanya 

termasuk kriteria normal dengan rentang score 7-9. Hal ini dikarenakan 

prinsip   metode   kombinasi   pijatan   teknik   counterpressure   dan 

effleurage adalah mengurangi ketegangan sehingga ibu bersalin merasa 

nyaman dan rileks menghadapi persalinan. 

 

Artikel ke-dua menunjukan bahwa, Pada Tabel 1.  Intensitas Nyeri pada 

Pasien Post Op Appendisitis Sebelum Dilakukan Taknik Back Massage. Diketahui 

bahwa sebelum dilakukan teknik back massage pada pasien post operasi 

appendisitis dari 5 responden yang mengalami nyeri sedang post operasi 

appendisitis sebanyak 5 orang (100%), nyeri berat post operasi appendisitis 

sebanyak 0 (0%), dan nyeri ringan post operasi appendisitis tidak ada. Pada Tabel 

2. Intensitas nyeri pada pasien Post Op Appendisitis setelah dilakukan teknik Back 
 

Massage. Diketahui bahwa setelah dilakukan teknik back massage pada pasien
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post operasi appendisitis dari 5 responden yang mengalami nyeri sedang post 

operasi   appendisitis   sebanyak   2   orang   (40%),   nyeri   berat   post   operasi 

appendisitis sebanyak 0 (0%) dan nyeri ringan post operasi appendisitis sebanyak 

3 orang (60%). Dan pada Tabel 3. Pengaruh Teknik Back Massage Terhadap 

Penurunan Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Operasi Appendisitis Di RSU. Royal 

Prima Medan Tahun 2018. Disimpulkan bahwa terdapat pengaruh teknik back 

massage terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post operasi di RSU. 

Royal Prima Medan tahun 2018. Dalam penelitian, melakukan penelitian pada 5 

orang responden dengan menggunakan alat dan bahan yang sama yaitu minyak kayu 

putih agar setiap responden mendapatkan perlakuan yang sama sehingga hasil 

yang diperoleh dapat maksimal. Sebanyak 5 orang responden, 3 orang laki- laki dan 

dua orang perempuan. Sebelum dilakukan tindakan back massage mayoritas 

responden berskala nyeri sedang. Setelah selesai dilakukan tindakan back 

massage ternyata hasil yang diperoleh sangat memuaskan dimana 3 orang 

responden berskala nyeri ringan dan 2 orang responden berskala nyeri sedang. 

Walaupun pada responden perempuan hasil yang didapatkan kurang memuaskan 

seperti pada responden laki-laki. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara 

kekuatan   tangan peneliti dengan tangan   keluarga   yang   melakukan tindakan 

pada responden. 

 

Artikel ke-tiga menunjukan bahwa, pertama faktor  risiko  usia  terhadap 

kejadian appendisitis. berdasarkan hasil di lapangan saat penelitian didapatkan 

bahwa tingkat pekerjaan  masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian 

ini lebih banyak adalah pelajar dan mahasiswa. pelajar dan mahasiswa banyak 

menghabiskan waktu di sekolah atau di kampus sehingga untuk asupan tiap jam
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istirahat hanya pada kantin di sekolah atau di kampus. kantin yang ada di sekolah 

atau di kampus lebih menjual makanan yang bersifat instan atau cepat saji, hal 

inilah yang menyebabkan kurangnya mengkonsumsi  makanan  berserat   yang 

berisiko  terhadap  appendisitis.  Kedua  faktor  risiko  jenis  kelamin  terhadap 

kejadian appendisitis hasil perhitungan nilai or tersebut menunjukkan   bahwa jenis  

kelamin bukan merupakan  faktor  risiko terhadap appendisitis. Dan ketiga Faktor   

risiko   pola   makan   terhadap kejadian appendisitis. Hasil  penelitian 

menunjukkan bahwa dari 82 responden yang mempunyai pola makan   buruk, 

terdapat 38  responden  (70,4%)  diantaranya  mengalami  kejadian  appendisitis, 

sedangkan dari 80 responden yang mempunyai  pola  makan  baik,  terdapat 16 

responden (29,6%) yang mengalami kejadian appendisitis. 

 

Artikel ke-empat menunjukan bahwa, Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 723 

sampel, prevalensi terbanyak terdapat pada kelompok dengan diagnosis 

histopatologi  Appendisitis  phlegmontosa  sebanyak  250  orang  (34,6%). 

Selanjutnya sebanyak 207 orang (28,6%) merupakan sampel dengan diagnosis 

histopatologi Appendisitis Akut Supuratif, sebanyak 167 orang (23,1%) dengan 

diagnosis histopatologi Early Acute Appendisitis, sebanyak 55 orang (7,6%) dengan 

diagnosis histopatologi Appendisitis Kronis, sebanyak 41 orang (5,7%) dengan 

diagnosis histopatologi Appendisitis Akut. Kelompok dengan diagnosis 

histopatologi Appendisitis Gangrenosa tercatat sebanyak 3 orang (4%) merupakan 

kelompok yang terendah. Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 723 sampel, pasien 

appendisitis terbanyak terdapat pada kelompok remaja akhir dengan rentang usia 

17 – 25 tahun yakni sebanyak 212 orang (29,3%). Sebanyak 132 orang (18,3%) 
 

tercatat  pada  kelompok  dewasa  awal  dengan  rentang  usia  26  –  35  tahun.
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Selanjutnya  sebanyak  85  orang  (11,8%)  merupakan  sampel  pada  kelompok 

dewasa akhir dengan rentang usia 36 – 45 tahun, sebanyak 82 orang (11,3%) tercatat 

pada kelompok remaja awal dengan rentang usia 12 – 16 tahun, pada kelompok 

kanak – kanak dengan rentang usia 6 – 11 tahun tercatat sebanyak 66 orang (9,1%), 

pada kelompok lansia awal dengan rentang usia 46 – 55 tahun tercatat sebanyak 57 

orang (7,9%), pada kelompok lansia akhir dengan rentang usia 56 – 65 tahun 

sebanyak 43 orang (5,9%) dan kelompok balita dengan rentang usia 0 – 5 tahun 

sebanyak 28 orang (3,9%). Kelompok manula dengan rentang usia di atas 65 

tahun merupakan kelompok usia terendah dengan jumlah sampel sebanyak 18 orang 

(2,5%). Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 723 sampel, terdapat 

397 orang (54,9%) dengan jenis kelamin laki – laki sedangkan sebanyak 326 

orang (45,1%) dengan jenis kelamin perempuan. Dan Tabel 4 menunjukkan data 

gejala klinis pada pasien apendisitis di RSUP Sanglah pada tahun 2015 – 2017. Pada 

tabel 4 menunjukkan bahwa dari 723 sampel didapatkan pasien apendisitis datang 

dengan gejala paling banyak adalah nyeri perut kanan bawah yaitu 628 orang 

(86,9%). Selanjutnya adalah nyeri pada seluruh perut sebanyak 80 orang (11,1%).  

Sisanya  adalah  gejala  klinis  yang  tidak  khas  yang  dikelompokkan menjadi 

gejala klinis lain, dengan jumlah 15 orang (2,1%). Gejala klinis lain yang 

dimaksudkan meliputi tidak bisa buang buang besar, perut kembung, pendarahan 

dari anus dan feses bercampur darah. 

 

2.      Pembahasan 
 

Penetapan kriteria yang ketat pada metode sangat mempengaruhi jumlah 

artikel yang didapat. Penentuan artikel yang diambil awalnya dengan cara 

memasukan  semua  kata  yang  terdapat  dalam  literature  review  kemudian  di
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lakukan pencarian menggunakan google scholar. Setelah dilihat bahwa jumlah 

artikel yang didapatkan terbatas kriteria pengambilan artikel selanjutnya spesifikan 

dengan kata kunci tiap variabel yang telah di pilih. Setelah itu di spesifikan dalam 

5 tahun terakhir hasil artikel yang didapatkan dari pencarian dengan memasukan kata 

kunci dan di spesififkasi 5 tahun terakhir di ambil dan di analisa mana saja yang 

memenuhi kriteria inklusi dan dapat di jadikan sebagai artikel yang akan di gunakan 

dengan mengacu pada artikel yang terkait dengan intervensi manajemen nyeri 

dengan menggunakan teknik pijat pada pasien post operasi appendisitis. Setelah 

menurunkan kriteria berupa metode penelitian, akhirnya artikel yang didapatkan  

berjumlah  4  artikel.  Hasil  yang  sejalan  ditunjukkan  pada  hasil penelitian di 

artikel, hasil penelitian secara umum menyebutkan bahwa metode terapi pijat 

mampu membantu menurunkan intensitas nyeri melalui mekanisme pijatan pada 

area punggung  yang memberikan perasaan nyaman  dan memperlancar aliran 

darah. 

 

Appendisitis merupakan infeksi bakteria. Berbagai hal berperan sebagai faktor 

pencetusnya, namun sumbatan lumen apendiks merupakan faktor yang diajukan   

sebagai   pencetus   disamping   hyperplasia   jaringan   limfoid,   tumor apendiks, 

dan cacing askaris dapat menyebabkan sumbatan. Penyebab lain yang diduga dapat  

menimbulkan  appendisitis  adalah  erosi  mukosa  apendiks  karena parasit seperti 

E.histolytica ( Muttaqin et al., 2011) 

Appendisitis bisa terjadi pada semua usia namun jarang terjadi pada usia 

dewasa akhir dan balita, kejadian appendisitis ini meningkat pada usia remaja dan 

dewasa Usia 20 – 30 tahun  bisa  dikategorikan sebagai usia produktif, Dimana 

orang yang berada pada usia  tersebut melakukan banyak sekali kegiatan. Hal ini
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menyebabkan orang tersebut mengabaikan nutrisi makanan yang dikonsumsinya. 

Akibatnya terjadi kesulitan buang air besar yang akan menyebabkan peningkatan 

tekanan pada rongga usus dan pada akhirnya menyebabkan sumbatan pada saluran 

apendiks ( Muttaqin et al., 2011) 

Menurut  Nurhayati  (2011)  mengatakan  bahwa  pola  makan  yang  kurang 

serat menyebabkan appendisitis, selain itu bahan makanan yang dikonsumsi dan 

cara pengolahan serta waktu makan yang tidak teratur sehingga hal ini dapat 

menyebabkan appendisitis. kebiasaan pola makan yang kurang dalam 

mengkonsumsi serat yang berakibat timbulnya sumbatan fungsional appendiks 

dan meninggkatkan pertumbuhan kuman, sehingga terjadi peradangan pada 

appendiks. 

Penelitian   Indri U, dkk   (2014), mengatakan risiko jenis kelamin pada 

kejadian penyakit appendisitis terbanyak berjenis kelamin laki-laki dengan 

presentase 72,2% sedangkan berjenis kelamin perempuan hanya 27,8%. Hal ini 

dikarenakan laki-laki lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah untuk bekerja 

dan lebih cenderung mengkonsumsi makanan cepat saji, sehingga hal ini dapat 

menyebabkan beberapa komplikasi atau obstruksi pada usus yang bisa 

menimbulkan masalah pada sistem pencernaan salah satunya yaitu appendisitis. 

Pasien yang menderita appendisitis umumnya akan mengeluhkan nyeri pada 

perut kuadran kanan bawah. Gejala yang pertama kali dirasakan pasien adalah 

berupa nyeri tumpul di daerah epigastrium atau di periumbilikal yang akan 

menyebar ke kuadran kanan bawah abdomen. selain itu, mual dan muntah sering 

terjadi beberapa jam setelah  muncul nyeri, yang berakibat pada penurunan nafsu
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makan sehingga dapat menyebabkan anoreksia. Demam dengan derajat ringan 

juga sering terjadi (Cathleya et al., 2019) 

Hasil survei yang dilakukan peneliti pada tanggal 1 Maret 2018 di RSU. Royal 

Prima Medan didapat kasus post operasi appendisitis dari bulan Januari sampai 

bulan Februari tahun 2018 sebanyak 13 orang yang menjalani rawat inap. Maka 

peneliti sangat tertarik untuk mengetahui “Pengaruh Teknik Back massage 

Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Operasi Appendisitis Di 

Rumah Sakit Royal Prima Medan Tahun 2018” (Mardalena, 2018). 

Penelitian ini, sebelum dilakukan teknik back massage (pre-test) maka 

intensitas nyeri pada pasien post operasi appendisitis dikaji terlebih dahulu, 

kemudian  dilakukan  teknik  back  massage  selama  10-15  menit  oleh  peneliti, 

setelah itu dikaji kembali (posttest) intensitas nyeri pada pasien post operasi 

appendisitis tersebut mengalami penurunan (Mardalena, 2018). 

Mekanisme penurunan nyeri ini dapat dijelaskan dengan teori gate control 

yaitu intensitas nyeri diturunkan dengan dengan memblok transmisi nyeri pada 

gerbang (gate) dan teori Endorphin yaitu menurunnya intensitas nyeri dipengaruhi 

oleh meningkatnya kadar endorphin dalam tubuh. Dengan pemberian terapi back 

massage dapat merangsang serabut A beta yang banyak terdapat di kulit dan 

berespon terhadap masase ringan pada kulit sehingga impuls dihantarkan lebih 

cepat. Pemberian stimulasi ini membuat masukan impuls dominan berasal dari 

serabut A beta sehingga pintu gerbang menutup dan impuls nyeri tidak dapat 

diteruskan ke korteks serebral untuk diinterpretasikan sebagai nyeri. Di samping itu, 

sistem kontrol desenden juga akan bereaksi dengan melepaska endorphin yang 

merupakan morfin alami tubuh sehingga memblok transmisi nyeri dan persepsi
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nyeri   tidak   terjadi,   jadi   intensitas   yang   dirasakan   mengalami   penurunan 
 

(Mardalena, 2018). 
 

Penelitian ini menjelaskan bahwa terapi teknik pijat (Back massage) 

merupakan salah satu terapi yang efektif untuk menurunkan intensitas nyeri sebab 

teknik ini mudah untuk dilakukan dan tidak membutuhkan tempat yang luas serta 

alat-alatnya yang murah dan mudah didapatkan sehingga cocok dilakukan oleh 

semua orang terutama pada pasien yang telah menjalani operasi appendisitis 

(Mardalena, 2018). 

Artikel mengenai pelaksanaan terapi pijat tarhadap penurun intensitas nyeri 

yang  terpublikasi  masih  belum  banyak,  namun  evidence  yang  ditemukan  dari 

artikel sudah cukup kuat karena artikel yang ditampilkan merupakan artikel yang 

terpublikasi dari literature yang baik, resmi serta sudah dilakukan per review 

sebelum dipublikasikan. Kualitas dan bukti yang ditampilkan pada artikel sudah 

cukup kuat, hanya saja masih dibutuhkan penelitian lanjutan dengan sampel  lebih 

banyak  serta  untuk  membuktikan  efektifitas  pelaksanaan  metode  terapi  pijat 

sebagai manajemen nyeri. 

 

Meski jumlah artikel  yang melihat pengaruh intervensi manajemen nyeri 

(terapi pijat) terhadap penurun intensitas nyeri pasien post op appendisitis masih 

sendikit, intervensi terapi pijat sebagai manajemen nyeri  ini memiliki peluang 

yang besar untuk dipraktekkan di tatanan klinis dan komunitas khususnya di 

Indonesia. Kondisi ini di dukung oleh banyaknya kelebihan dari terapi pijat yaitu 

lebih mudah digunakan, tidak menggunakan banyak alat, dapat digunakan kapan saja 

dan tidak memiliki efek samping bila diberikan pada pasien posst op appendisitis 

yang melakukan terapi pijat. Perlu dilakukan penelitian lanjutan pada
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sampel manusia lebih banyak pada Negara yang berbeda dengan karakter budaya 

yang berbeda. Pemilihan lokasi pemberian terapi pijat memiliki peran penting karena 

terdapat jalur-jalur syaraf sehingga perlu menjadi perhatian agar pemberian terpai 

pijat dapat bekerja lebih maksimal.
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BAB IV 

SIMPULAN PENELITIAN 

 

 
 

Hasil literature review ini menunjukkan bahwa manajemen nyeri dengan 

teknik  teapi  pijat  terbukti  dapat  membantu  menurunkan  intensitas  nyeri  pada 

pasien  post  op  appendiaitis  hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  artikel 

penelitian terdahulu bahwa terapi ini efektif untuk menurunkan intensitas nyeri 

sebab teknik ini mudah untuk dilakukan dan tidak membutuhkan tempat yang luas 

serta alat-alatnya yang murah dan mudah didapatkan sehingga cocok dilakukan 

oleh semua orang terutama pada pasien yang telah menjalani operasi appendisitis. 

 

Dengan sedikitnya hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian 

yang terbaik yang dilakukan pada manusia, penelitian selanjutnya dengan kualitas 

lebih baik akan sangat membantu proses perkembangan metode Terapi pijat untuk 

dipraktekkan di Indonesia. 

Jika sudah ditemukan evidence yang terbaru dengan kualitas penelitian yang 

lebih baik maka literature review ini dapat diupgrade sebagai pedoman dalam 

memberikan terapi pijat pada pasien post op appendisitis.
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