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Abstrak 
 

Latar  Belakang  :  Laparatomi merupakan pembedahan mayor yangmeliputi 

penyayatan abdomen guna memperoleh organ abdomen yang bermasalah di  

Indonesia pada data Riskesdas Kemenkes RI tahun 2012 menyatakan bahwa 

sebanyak 11% penyakit dapat ditanggulangi dengan tindakan pembedahan. 

Tujuan : Memperoleh hasil penerapan asuhan keperawatan kritis pada pasien 

dengan laparatomi di Ruang  Intensive Care Unit (ICU). Metode : mengunakan 

teknik wawancara dan observasi. Hasil : Berdasarkan hasil pengkajian didapatkan 

keluhan  utama Ny. P mengalami nyeri pada perutnya dengan skala 5, perih seperti 

ditusuk-tusuk, nyeri hilang timbul, dan keluhan sulit menggerakan ekstermitasnya dan 

keluhan panas dan gatal dibagian stoma. Setelah dilakukan pengkajian maka 

dilakukan analisa data untuk menentukan masalah utama dan didapatkan bahwa 

masalah utamanya adalah gangguan mobilitas  fisik. Intervensi ditentukan 

berdasarkan masalah kemudian melakukan tindakan keperawatan berdasarkan 

rencana yang telah ditetapkan. Implementasi dilakukan selama  3 hari dan 

didapatkan hasil pada akhir  bahwa pasien mengatakan kaki dan tangan serta 

sudah mudah digerakan, pasien sudah mampu melakukan gerakan seperti miring 

kanan kiri dan duduk dengan posisi semi fowler. Kesimpulan dan saran : Pada 

pasien post laparatomi dikategorikan pasien yang prioritas ditangani. 
 

Kata Kunci : Mobilisasi, Gangguan Mobilitas Fisik, Post Laparatomi
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Abstract 

 

Background: Laparotomy is a major surgery that includes an incision of the 

abdomen to obtain problematic abdominal organs. In Indonesia, the Ministry of 

Health's 2012 Riskesdas data stated that 11% of diseases could be treated with 

surgery. Objective: Obtain the results of implementing critical nursing care in 

patients with laparotomy in the Intensive Care Unit (ICU). Methods: using 

interview and observation techniques. Result: Based on the results of Mrs P found 

the main complaint of abdominal pain on a scale of 5, stabbing, intermittent pain, 

difficulty moving the extremities, and complaints of heat and itching in the stoma. 

After the assessment, data analysis was carried out to determine the main problem. 

It was 3 affirmed that the main problem was impaired physical mobility. 

Interventions are determined based on the problem and then conducting nursing 

actions based on a predetermined plan. The implementation was conducted for 

three days. The final result revealed that the patient's feet and hands were easy to 

move, able to do right or left oblique movements, and sit in a semi-fowler position. 

Conclusions and suggestions: Post-laparotomy patients are classified as priority 

patients.  
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PENDAHULUAN 

 

Laparatomi adalah 

pembedahan mayor yang meliputi 

penyayatan abdomen guna 

memperoleh organ abdomen yang 

bermasalah (hemoragi, perforasi, 

kanker, dan obstruksi), Anggraeni, 

(2018). 

Laparatomi merupakan 

tindakan pembedahan yang 

dilakukan dibagian perut sampai 

membuka selaput perut. 

Pembedahan ini menggunakan 4 

cara yaitu dengan Midline incision, 

Paramedian, Transverse upper 

abdomen incision dan Transverse 

lower abdomen incision 

(Jitowiyono, dkk, 2012). Tindakan 

pembedahan laparatomi dapat 

dilakukan jika seseorang 

mengalami trauma abdomen 

terkena benda (tumpul/tajam), 

peritonitis, perdarahan saluran 

pencernaan (Internal Blooding), 

sumbatan pada usus halus dan usus 

besar dan masa pada abdomen 

(Padila, dkk, 2012) 

 

Post laparatomi sendiri adalah bentuk 

dari pelayanan yang diberikan pada 

pasien pasca pembedahan. Keadaan 

pasien post laparatomi menurut 

Smelterz dan Bare (2010), antara lain 

nyeri tekan pada daerah sekitar insisi 

pembedahan, peningkatan respirasi, 

tekanan darah, nadi, kelemahan pada 

ekstermitas, mual muntah bahkan 

sampai dapat menimbulkan anoreksia 

(tidak nafsu makan), dapat 

mengalami konstipasi, sianosis 

bibir, gusi dan lidah, akral teraba 

dingin, bmerasa basah, bahkan 

dapat menurunkan tekanan darah 

dan urine berwarna pekat. 

Pada pasien post laparatomi terapi 

farmakologi yang digunakan 

biasanya yaitu pemberian analgesic 

untuk menurunkan rasa nyeri 

akibat operasi lalu untuk terapi 

non-farmakologi yang digunakan 

yaitu pemberian terapi mobilisasi 

dini secara bertahap yang bertujuan 

untuk meningkatkan kapasitas 

fngsional dan meningkatkan 

pemulihan, pemberian mobilisasi 

dini ini dapat memberikan 

pengaruh terhadap tingkat 

kemandirian pasien 

Berdasarkan latar belakang 

tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengambil kasus dengan judul: 

“Asuhan Keperawatan Kritis Post 

Laparatomi dalam Pemenuhan 

Kebutuhan Aktivitas dan Latihan 

di Ruang Intensive Care Unit 

(ICU) RSUD dr. Moewardi”. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif dengan desain studi  

kasus.  Penelitian  ini dilakukan  di  

RSUD dr. Moewardi.  Adapun  subjek 



penelitian ini adalah pasien Post 

Laparatomi dengan masalah pemenuhan 

kebutuhan gangguan mobilitas fisik



HASIL PENELITIAN 

 

Berdasarkan    Hasil 

pengkajian pada tanggal 17 

Februari 2020 jam 07.00 WIB 

didapatkan hasil keluhan utama 

keluarga Ny.P mengalami  nyeri 

perut saat bergerak, dengan skala 5 

perih seperti ditusuk-tusuk dan nyeri 

hilang timbul dan pasien 

mengeluhkan sulit mengerakan 

ekstermitasnya serta merasa lemah 

Diagnosa keperawatan yang 

ditemukan  adalah  gangguan 

mobilitas fisik berhubungan 

dengan keengganan melakukan 

aktivitas ditandai dengan keluhan 

sulit menggerakan ekstermitas, 

kekuatan otot menurun dan fisik 

lemah. Hasil pengukuran   

kekuatan   otot didapatkan 

ekstremitas atas bagian dekstra dan 

sinistra bernilai 4 dan ekstremitas 

bagian bawah dekstra dan sinistra 

2. 

Intervensi yang dibuat 

berdasarkan diagnosa keperawatan 

adalah  mobilisasi dini bertahap 

dengan peberian latihan Core 

Tranning yaitu dengan melakukan 

gerakan fleksi batang, ekstensi, fleksi 

lateral trunk dan lingkar trunk 

disetiap gerakan dilakukan 

pengulangan sebanyak 10x dengan 

didukung fisioterapis jika perlu. 

Terapi ini dilakukan selama 3 hari 

dan diberikan 1 kali dalam sehari. 

Setelah diberikan tindakan 

keperawatan selama 3x24 jam, 

evaluasi berdasarkan SOAP, yaitu 

Subjektif pasien mengatakan 

kakinya sudah mulai ringan 

digerakkan, namun untuk 

merubah posisi miring kanan dan 

kiri masih membutuhkan bantuan 

orang lain, Objektif: pasien hanya  

terbaring,  pitting edema ± 2 mm, 

kekuatan otot yang didapatkan 

tangan: dekstra 4 sinistra 4, kaki: 

dekstra 3, sinistra 3, tekanan 

darah: 122/83 mmHg, Nadi : 99 

kali per menit, Suhu: 36,7 C, 

Pernapasan: 20 kali per menit, 

Assesment : Masalah teratasi, 

Planing: Intervensi dilanjutkan 

 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil pengkajian 

pada tanggal 17 Februari 2020 

jam 07.00 WIB didapatkan hasil 

keluhan utama Ny. P yaitu nyeri 

pada perut dengan skala 5 perih 

tertusuk-tusuk, dan nyeri hilang 

timbul serta pasien mengeluh sulit 

menggerakan ekstermitas, dan 

lemah



Menurut Anggraeni (2018) 

Laparatomi adalah tindakan 

meliputi penyayatan abdomen 

guna memperoleh organ abdomen 

yang bermasalah. Sedangkan post 

laparatomi adalah tindakan 

pelayanan pada pasien pasca 

operasi pembedahan. 

Menurut Smelterz dan Bare 

(2010) Gejala klinis  pasien post 

laparatomi adalah nyeri tekan pada 

daerah sekitar insisi pembedarah, 

peningkatan respirasi, tekanan 

darah dan nadi, kelemahan, mula, 

muntah, anoreksi (tidak nafsu 

makan), konstipasi, sianosis bibir, 

gusi, dan lidah, akral dingin dan 

merasa basah. 

KESIMPULAN 

 

1. Pengkajian      yang      

didapatkan pasien Pada kasus nyata 

anggota badan ekstermitas bawah 

mengalami edema ≤ 3 detik dengan 

pitting edema ± 3mm, akral dingin, 

sulit untuk miring kanan dan kiri 

maupun duduk dengan semifowler. 

2. Diagnosa    keperawatan    yang 

muncul pada kasus yaitu: nyeri 

akut berhubungan dengan agen 

pancedera fisik ditandai keluhan 

nyeri, gangguan mobilitas  fisik  

berhubungan dengan keenganan 

melakukan aktivitas ditandai dengan 

keluhan sulit menggerakan 

ekstermitas, kekuatan otot menurun, 

risiko infeksi 3. Intervensi     

keperawatan     pada ketiga 

diagnosa keperawatan yang diambil 

adalah mobilisasi dini bertahap 

dengan diberikannya teknik Core 

tranning yang terdiri dari gerakan 

fleksi batang, ekstensi, fleksi lateral 

trunk, dan lingkar trunk diulang 10 x 

setiap gerakannya diberikan satu kali 

sehari selama 2-3 hari, monitor 

tanda-tanda vital sebelum dan sesuah 

mobilisasi dini. 

4. implementasi keperawatan 

dilakukan sesuai aktivitas- aktivitas 

yang berada pada intervensi 

keperawatan yang disusun mulai 

dari pengaturan   posisi,   monitor 

tanda-tanda vital sebelum dan sesudah 

mobilisasi dini, melakukan terapi 

teknik core tranning. 

5. Evaluasi keperawatan yang 

dilakukan pada pasien Ny. P 

menunjukkan dua dari tiga 

diagnosa belum teratasi dan untuk 

diagnosa gangguan mobilisasi 

sudah teratasi walaupun penaikan 

kekuatan dan aktivitas tidak 

signifikan, hal ini disebabkan   

perlu   perawatan   lebih



dan   rawat  inap  sampai keadaan 

pasien normal dan tercapainya 

pemenuhan kriteria hasil 

 

SARAN 

 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan dapat meningkatkan 

mutu pelayanan pendidikan yang 

lebih berkualitas dalam 

mengupayakan aplikasi riset 

dalam setiap tindakan 

keperawatan yang dilakukan 

sehingga mampu menghasilkan 

perawat yang professional, 

trampil, inovatif dan bermutu 

dalam memberikan asuhan 

keperawatan berdasarkan ilmu 

dan kode etik keperawatan 

2. Bagi perawat 

Diharapkan perawat memiliki 

tanggung jawab dan keterampilan 

yang lebih modern da selalu 

memperbaruhi pengetahuan serta 

keterampilannya. 

3.  Bagi institusi pelayanan 

kesehatan (Rumah Sakit). 

Diharapkan rumah sakit 

khususnya RSUD Dr. Moewardi 

dapat memberikan pelayanan 

kesehatan dan mempertahankan 

hubungan kerjasama baik antara 

tim kesehatan maupun hubungan 

klien maupun keluarga klien
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