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ABSTRAK 

 

Windy Octaviany Siallagan, 012017031 

Gambaran Karakteristik Pasien Colic Abdomen Di Rumah Sakit Umum Daerah 

Labuhanbatu Selatan Tahun 2019. 

 

Program Studi D3 Keperawatan 

 

Kata kunci: Karakteristik, Colic Abdomen 

 

(xviii + 52 + Lampiran)  

 

Colic abdomen adalah rasa nyeri pada perut yang sifatnya hilang timbul dan 

bersumber dari organ yang terdapat dalam abdomen atau perut, yang disebabkan 

oleh infeksi didalam organ perut. Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi 

karakteristik pasien Colic Abdomen berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, 

pekerjaan, suku/ budaya. Penelitian ini menggunakan metode deskripstif. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling dalam periode tertentu 

responden sebanyak 34 pasien yang menderita Colic Abdomen. Pengumpulan data 

dilakukan dengan mengamati buku status pasien yang dibuat dalam tabel 

frekuensi. Karakteristik berdasarkan usia tertinggi 15 pasien (44%) pada usia 46-

65 tahun, sedangkan yang pada umur 17-25 tahun merupakan hasil yang terendah  

sebanyak 4 pasien (12%). Berdasarkan jenis kelamin jumlah tertinggi terjadi pada 

laki-laki 18 pasien (58%), dan jumlah pasien yang menderita Colic Abdomen  

berjenis kelamin Perempuan berjumlah 16 kasus (47,0%).Berdasarkan jumlah 

tertinggi pendidikan SMP 15 pasien (44%) merupakan paling terendah yaitu 

sebanyak 5 pasien (14,0%), dalam pekerjaan petani 20 pasien (60%) sedangkan 

pada pasien yang PNS dan IRT memiliki persenan atau jumlah pasien yang sama 

dan paling terendah yaitu (8,0%). Dan dalam suku/budaya Jawa 15 pasien (44%), 

sedangkan yang paling terendah yaitu suku Chinese yaitu 2 (6%). Hasil penelitian 

diperoleh faktor-faktor yang menyebabkan Colic Abdomen pada pasien adalah 

usia, Jenis kelamin, Pekerjaan, Pendidikan, dan Suku/budaya. Hal ini terjadi 

karena para pasien menganggap Colic Abdomen merupakan hal yang biasa, juga 

karena kurangya informasi yang didapat para pasien tentang Colic Abdomen . 
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ABSTRACT  

Windy Octaviany Siallagan, 012017031 

The Characteristics of Colic Abdominal Patiens in The Hospital Public 

Labuhanbatu Selatan in 2019. 

 

D3 Of Nursing Study Program 

 

Keywords: Colic Abdomen, Characteristics, Patient  

 

(xviii + 52 + Appendix) 

 

Colic Abdomen is pain in the abdomen that is lost and arises and comes from 

organs contained in the abdomen or stomach caused by infection in the 

abdominal organs. This study aims to identify the characteristics of colic 

abdominal patients based on age, gender, education, occupation, 

ethnicity/culture. This research uses a descriptive method. Sampling using a total 

technique in a given period of respondets as many as 34 patients suffering from 

colic abdomen. Characteristics based on the largest age of 15 patients (44%) at 

the age of 46-56 years, based on sex the highest number of efucation up to 15 

patients (44%) and in the work of famers 20 patients (60%) and in javabese 

ethnic/culture 15 patients (44%). The results obtained by factors that cause colic 

abdomen in pattients are age, gender, occupations, education, and 

ethnicity/culture. It is expected that each family immediately brings   a family 

suffering from colic abdomen to the hospital. More alert in anticipating the 

occurrence of colic abdomen  in patients on the supporting factors.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Colic abdomen adalah rasa nyeri pada perut yang sifatnya hilang timbul 

dan bersumber dari organ yang terdapat dalam abdomen atau perut, yang 

disebabkan oleh infeksi didalam organ perut. Banyak juga para ahli yang 

mendefenisikan Colic abdomen sebagai sebuah kondisi yang ditandai dengan 

kram atau nyeri kolik hebat yang mungkin disertai dengan mual muntah 

(Barbara,2011).  

 Pravalensi penyakit colic abdomen berdasarkan kelompok umur 55-64 

tahun (1,3%), menurun sedikit kelompok umur 65-74 tahun (1,2%) dan umur ≥ 75 

tahun (1,1%) berusia 18 tahun atau lebih menderita nyeri minimal sekali sebulan 

(42%). Studi yang dilakukan Colin Crooks dari University of Nottingham 

menemukan bahwa orang dewasa yang mengidap penyakit Colic lebih rentan 

terserang infeksi pneumonia. Resiko lebih besar bahkan dimiliki oleh orang 

dewasa yang sudah berusia lebih dari 65 tahun. Penelitian dilakukan dengan 

melihat data pasien rumah sakit di inggris sejak tahun 1997 hingga 2011. 

Ditemukan bahwa prevelensi orang dengan penyakit Colic Abdomen akhirnya 

pneumonia ada di angka 3,42 kasus per 1.000 penduduk (Crooks,2016). 

 Berdasarkan jenis kelamin pada laki-laki (68,4%) lebih tinggi 

dibandingkan perempuan (31,6%). Kelompok usia banyak adalah 10-19 tahun 

(24,5%). Sebagian besar pasien Colic Abdomen mendapatkan tatalaksana bedah 

berupa lapartomi eksplorasi dan appendektomi (63,5%). Lama rawatan terbanyak 
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pada 4-7 hari (45,9%). Frekuensi pasien Colic Abdomen menurut kondisi keluar 

sebagian dipengaruhi oleh faktor usia,jenis kelamin (Chang et al,2013). 

 Pravalensi Colic Abdomen berbeda-beda disetiap negara. Letak geografi 

suatu negara dam etnis memiliki peran besar dalam pravalensi penyakit Colic 

Abdomen (Stnton,2012). Di Amerika Serikat, pada tahun 2017 sekitar 20 juta 

orang (10-20 % populasi orang dewasa) memiliki Colic Abdomen setiap tahun 

1,3% orang dan sekitar 1,3% orang akan timbul keluhan setiap tahunnya, 

diperkirakan 500.000 pasien. Pravalensi Colic Abdomen di Eropa yaitu 5,15%  

berdasrkan beberapa survey pemeriksaan ultrasonografi. Di Asia pada tahun 2013 

pravalensi Colic Abdomen berkisar antara 3% sampai 10%. Berdasarkan data 

terakhir prevalensi Colic Abdomen di negara Jepang sekitar 3,2% , china 10,7% 

india utara 7,1% dan Taiwan 5,0% (Chang et al,2013). 

 Insiden nyeri abdomen akut dilaporkan berkisar 5-10% pada kunjungan 

pasien ke unit gawat darurat. Kegawatan abdomen yang datang kerumah sakit 

dapat berupa kegawatan bedah atau non bedah. Penyebab tersering dari Colic 

Abdomen antara lain, kolik bilier, kolisstitis, obstruksi usus, dan kolik renal. Di 

unit gawat darurat karawang pasien yang berkunjung dengan keluhan nyeri 

abdomen dengan berbagai penyebab mencapai 405 kasus (3,9%) dari total 

kunjungan selama tahun 2012 (Data medical record RSUD Karawang,2012). 

 Faktor penyebab Colic abdomen adalah konstipasi yang tidak dapat 

terobati dan gejala klinis Colic abdomen adalah kram pada abdomen distensi 

muntah dan nyeri pada abdomen. Akhir-akhir ini peningkatan Colic abdomen 
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meningkat sangat pesat. Kejadian penyakit Colic Abdomen terjadi karena pola 

hidup yang tidak sehat sehingga berdampak pada kesehatan tubuh (Bare, 2011). 

 Rasa nyeri pada perut yang sifatnya hilang timbul dan bersumber dari 

organ yang terdapat dalam abdomen. Hal yang mendasari hal ini adalah infeksi 

pada organ didalam perut (menceret, radang kandung empedu, radang kandung 

kemih), sumbatan dari organ perut batu empedu, batu ginjal (Barbara, 2011).  

 Nyeri abdomen merupakan salah satu aspek menarik dibidang gawat 

darurat. Nyeri abdomen merupakan keluhan yang cukup sering ditemukan 

sebanyak 10% pada pasien-pasien diruang gawat  darurat. Penegakkan diagnosis 

kemungkinan bervariasi dari kondisi yang cukup mengancam jiwa (rupture 

aneurisma arteri abdomen) hingga yang hilang sendiri (dinding abdomen yang 

menegang) dan dari yang umum gastroenteritis hingga yang jarang (gigitan laba-

laba hitam). Walaupun etiologi dari nyeri pada awalnya belum dapat ditentukan 

kurang lebih sebesar 30-40% pasien, namun mengenali kasus-kasus yang 

memerlukan operasi atau yang mengancam jiwa adalah hal yang lebih penting 

dari penegakkan diagnosis itu sendiri (Mahadevan, 2015). Sebelum membahas 

mengenai nyeri kolik ,akan dipaparkan dahulu mengenai nyeri abdomen secara 

umu. Nyeri abdomen dihasilkan dari 3 jalur yaitu nyeri abdomen visera, nyeri 

abdomen parietal(somataik), nyeri alih (Mahadevan, 2015). 

 Nyeri abdomen dapat berasal dari dalam organ abdomen termasuk nyeri 

verbal dan dari lapisan dinding perut lokasi nyeri abdomen bisa mengarah pada 

penyebab nyeri walaupun sebagian nyeri yang dirasakan merupakan perjalanan 

daro tempat lain (Barbara, 2011). Penatalaksanaan Colic abdomen dapat 

Stikes Santa Elisabeth Medan



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

4 

dilakukan dengan cara pemeriksaan radiologi yang didalamnya terdapat aspirasi 

abses abdomen dan terapi antibiotik. Pada akhirnya,penanganan pasien Colic 

abdomen secara umum adalah dengan menentukan apakah pasien tersebut 

merupakan kasus bedah yang harus dilakukan tindakan operasi atau tidak 

(Corwin, 2010). 

 Kolik merupakan nyeri vasceralis akibat spasme otot polos organ berongga 

dan biasanya disebabkan oleh hambatan pasase organ tersebut (obstruksi usus, 

batu ureter, batu empedu, peningkatan tekanan intralumen). Nyeri ini timbul 

karena hipoksia yang dialami oleh jaringan dinding saluran. Karena kontarksi ini 

berjeda kolik dirasakan hilang timbul fase awal gangguan perdarahan dinding 

usus juga berupa nyeri kolik (Murnijal, 2015). 

 Defenisi lainnya menjelaskan nyeri abdomen adalah suatu kegawatan 

abdomen dapat terjadi karena masalah bedah dan non bedah. Secara defenisi 

pasien dengan akut abdomen datang dengan keluhan  nyeri abdomen dapat terjadi 

tiba-tiba dan berlangsung kurang 24 jam pada beberapa pasien dengan abdomen 

yang berlangsung harus ditangani segera (Fahrial, 2009). Identifikasi awal yang 

harus ditangani dihadapi ini suatu kasus bedah atau non bedah jika kasus bedah 

maka tindakan operasi harus segera dilakukan (Wiryati, 2007).  

 Colic Abdomen di Indonesia tercatat 40,85% dari 800.000  orang 

penduduk. Berdasarkan hasil pengamatan penelitian yang dilakukan departemen 

kesehatan republik Indonesia (Depkes RI, 2012) diperoleh angka penderita Colic 

Abdomen di Indonesia cukup tinggi sekitar 91.6%. Penyebab dominan dari kasus 
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Colic Abdomen tersebut adalah makanan yang mengandung pedas dan biji-bijian 

seperti:Lombok, biji jambu, dan biji tomat (Depkes RI, 2015). 

 Menurut studi pendahuluan yang dilakukan di RSUD Pandan Arang 

Boyolali pada tanggal 13 April dari catatan rekam medis didapatkan jumlah 

pasien dengan nyeri abdomen di dapatkan jumlah pasien dengan nyeri abdomen 

padaa periode januari-desember 2015 bahwa kunjungan pasien dengan nyeri 

abdomen terbanyak terjadi pada bulan januari dan juni 2015 yaitu sebanyak 26 

orang (28,4%) dan kunjungan terendah terjadi pada bulan September 2014 yaitu 

sebanyak 5 orang (5,5%) (Depkes RI, 2012). 

 Hasil laporan World Health Organization yang dikeluarkan pada tahun 

2002 di kota besar di Indonesia menunjukkan angka Colic Abdomen pada orang 

dewasa yang terjadi di kota Medan sebanyak 29 kasus dijumpai pada usia 26 

tahun dan paling banyak ditemukan pada anak usia 20 tahun (95%) dengan 

perbandingan laki-laki dan perempuan 2:1, sedangkan di kota lain Jakarta dan 

Yogyakarta angka kejadian Colic Abdomen yang terjadi masik adalah sebanyak 

103 (86%) kasus dan 35 (61%) kasus orang remaja dengan perbandingan laki-laki 

dan perempuan masing-masing sebanyak 2:1 dan 1:1 (Amin Huda Nurarif, 2013). 

  Menurut data dari WHO pada tahun 2012 ± 7 miliar jiwa. Amerika Serikat 

berada diposisi pertama dengan penderita Colic Abdomen terbanyak 47% dari 

810.000 orang penduduk.  Pencegahan Colic Abdomen yang dilakukan pada 

pasien adalah mengurangi dan menghindari makanan yang pedas, bersifat asam, 

makanan instan, dan jenis sayuran tertentu misalnya kol dan sawi, serta 

menghindari melakukan aktivitas yang berat (Suyetno, 2011). 
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 Angka kejadian Colic Abdomen di Indonesia diduga tidak berbeda jauh 

dengan angka Negara lain di Asia tenggara (Wibowo et al, 2010). Di rumah sakit 

umum daerah kota Jakarta pada 05 oktober sampai dengan 31 desember 2015 

didapatkan 101 kasus Colic Abdomen (Febyan, 2017). Sedangkan di rumah sakit 

Prof. Dr. R.D Kandou Manado didapatkan jumlah kasus Colic Abdomen periode 

oktober 2015-oktober 2016 di bagian rekam medik sebanyak 113 kasus  (Tuuk, 

2016).  

 Hasil survey awal pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu 

Selatan bahwa terdapat pasien Colic Abdomen di tahun 2019 yaitu sebanyak 34 

orang  diperoleh dari buku status pasien yang ada di rekam medik di Rumah Sakit 

Umum Daerah Labuhanbatu Selatan  .  

 Dari hasil survey tahun 2020 bulan januari - maret pasien Colic Abdomen 

sebanyak 5 orang dengan jenis kelamin laki-laki 3 orang, perempuan 2 orang, dan 

pekerjaan petani dan wiraswasta, usia lebih banyak pada usia 45 tahun. Dan 

mengalami peningkatan oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian.  

 

1.2 Rumusan masalah  

 Rumusan masalah peneliti „bagaimana Gambaran Karakteristik pasien 

penyakit Colic Abdomen di Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu Selatan 

pada tahun 2019. 
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1.3   Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

 Untuk mengetahui tentang karakteristik pasien Colic Abdomen yang 

dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu Selatan pada tahun 2019. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Mengidentifikasi Gambaran Karakteristik Colic Abdomen pada pasien 

yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu Selatan 

berdasarkan Usia  

2. Mengidentifikasi Gambaran Karakteristik Colic Abdomen pada pasien 

yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu Selatan 

berdasarkan Jenis Kelamin. 

3. Mengidentifikasi Gambaran Karakteristik Colic Abdomen pada pasien 

dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbbatu Selatan 

berdasarkan Pekerjaan. 

4. Mengidentifikasi Gambaran Karakteristik Colic Abdomen pada pasien 

yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu Selatan 

berdasarkan Pendidikan.  

5. Mengidentifikasi Gambaran Karakteristik Colic Abdomen pada Pasien 

yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu Selatan 

berdasarkan Suku. 
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1.4  Manfaat Penelitian  

1.4.1. Manfaat teoritis  

 Penelitian ini berguna sebagai salah satu bahan sumber bacaan mengenai 

gambaran karakteristik pasien Colic abdomen di Rumah Sakit Umum Daerah 

Labuhanbatu Selatan tahun 2019.  

1.4.2. Manfaat praktis  

1. Bagi RSUD Labuhanbatu Selatan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data untuk melihat 

peningkatan frekuensi angka kejadian jumlah pasien Colic abdomen di 

Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu Selatan tahun 2019.  

2. Bagi Institusi STIKes Santa Elisabeth Medan  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan 

informasi bagi institusi pendidikan dalam mata kuliah yang 

berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tentang 

Colic abdomen.  

3. Bagi peneliti  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data awal untuk peneliti 

selanjutnya dan sebagai pengalaman peneliti dalam melakukan 

penelitian.  

1.4.3 Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk data awal atau dapat 

mendukung penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian 

dengan pasien Colic abdomen. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Konsep Colic Abdomen  

2.1.1 Defenisi Colic Abdomen 

 Colic Abdomen adalah gangguan pada aliran normal usus sepanjang 

traktus intestinal. Obstruksi terjadi ketika ada gangguan yang menyebabkan 

terhambatnya aliran isi usus kedepan tetapi peristaltiknya normal.  

 Nyeri perut adalah nyeri yang dirasakan diantara dada dan region 

inguinalis. Nyeri perut bukanlah suatu diagnosis, tapi merupakan gejala dari suatu 

penyakit. Nyeri akut abdomen didefenisikan sebagai serangan nyeri perut berat 

dan perisisten, yang terjadi tiba-tiba serta membutuhkan tindakan bedah untuk 

mengatasi penyebabnya. Appley mendefenisikan sakit perut berulang sebagai 

serangan sakit perut yang berlangsung minimal 3 kali selama paling sedikit 3 

bulan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dan mengganggu aktivitas sehari-hari  

(Markum, 1999).  

 Colic abdomen adalah rasa nyeri pada perut yang sifatnya hilang timbul . 

dan bersumber dari organ yang terdapat dalam abdomen. Hal yang mendasari hal 

ini adalah infeksi pada organ didalam perut (mencret, radang kandung empedu, 

batu ginjal). Pengobatan yang diberikan adalah penghilang rasa sakit dan 

penyebab utama dari organ yang terlibat. Bila infeksi dari kandung kemih atau 

kandung empedu maka operasi untuk angkat kandung empedu.  

 

9 
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 Batu saluran kencing merupakan penyakit yang sering terjadi yang 

menimbulkan rasa sakit hebat dan dapat berakibat kegagalan fungsi ginjal. Batu 

saluran kencing merupakan penyakit yang sering terjadi yang menimbulkan rasa 

sakit hebat dan dapat berakibat kegagalan fungsi ginjal apabila tidak mendapat 

penanganan secara cepat dan tuntas.  

 Pada penyakit Colic abdomen nyeri yang dirasakan dapat ditentukan atau 

tidak boleh pasien tergantung pada nyeri itu sendiri. Nyeri abdomen dapat berasal 

dari organ dalam abdomen termasuk nyeri visceral, dari otot, lapisan dari dinding 

perut . Nyeri Visceral biasanya nyeri yang ditimbulkan terlokalisasi dan berbentuk 

khas sehingga nyeri yang berasal dari visceral dan berlangsung akut biasanya 

penyebab tekanan darah dan denyut jantung berubah pucat dan berkeringat dan 

disetai fenomena visceral yaitu muntah dan diare. Lokasi nyeri abdomen bisa 

mengarah pada lokasi organ yang menjadi penyebab nyeri tersebut. Walaupun 

sebagian nyeri yang dirasakan merupakan penjalaran dari tempat lain. Oleh karena 

itu nyeri yang dirasakan bisa merupakan dari nyeri tersebut atau sekunder dari 

tempat lain.  

2.1.2 Anatomi  

 Gaster terletak melintang dari kiri ke kanan melintasi abdomen bagian atas 

antara hati dan diafragma. Dalam keadaan kosong gaster berbentuk J gaster akan 

berakhir pada pylorus yang mempunyai sebuah otot spincerer yang berfungsi 

menutup dan membuka saat pengisian dan pengosongan lambung. Gaster 

berlanjut kedalam duodenum yang berjalan secara otomatis dan visual sulit 

dibedakan dan jejenum dan ileum hanya saja panjang duodenum kira-kira 25 cm 
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dan berakhir pada ligament-ligament treltz berupa sebuah ligament yang berjalan 

dari sisi kanan diafragma dekat dengan hiafus esopahagus dan melekat pada 

perbatasan deuodenum dan jejenum sisa dari usus halus adalah jejenum ¾ bagian 

akhir disebut ileum. Secara anatomis jejenum adalah diperut bagian kiri 

sedangkan ileum bagian kanan. Makanan masuk melalui sphincter pylorium ke 

duodenum maka sisa makanan akan melalui katub ileoccal valve, yang mecegah 

berbaliknya makanan dari usus besar kedalam usus halus. Pada ujung caecum 

terdapat appendix vermicularis. Colon (usus besar) lebih besar dari usus halus 

yang terdiri dari usus halus yang terdiri dari ceacum, colon pars desendens, colon 

pars asendens, colon transversum dan rectum, lapisan usus besar terdiri dari 

tunika secara tunika submukosa tunika muskularis, tunika mukosa. (Brenda G, 

2013). 

2.1.3 Etiologi  

1. Mekanis  

a. Adhesi /perlengketan pascabedah (90% dari obstruksi mekanik) 

b. Karsinoma  

c. Volvulus  

d. Intususepsi 

e. Obstipasi  

f. Polip  

g. Struktur 
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2. Fungsional (non mekanik)  

a. Ileus paralitik  

b. Lesi medulla spinalis  

c. Enteritis regional  

d. Ketidakseimbangan elektrolit  

e. Uremia 

3. Etiologi yang lain yaitu: 

a. Inflamasi peritoneum parietal : perforasi peritonitis, opendisitis, diverti 

kulitis, pankreanitis, kolesistitis. 

b. Kelainan mukosa visceral: tukak peptik, inflammatory bowel disease 

kulitis infeksi ,esophagitis. 

c. Obstruksi visceral: ileus obstruksi, kolik billier atau renal karena batu. 

d. Regangan kopsula organ: hepatitis kista ovarium, pilelonefritis  

e. Gangguan vaskuler: iskemia atau infark intestinal. 

f. Gangguan motilitis: irritable bowel syndrome,dyspepsia fungsional  

g. Ekatra abdominal: hespes trauma muskuluskeletal, infark miokard dan 

paru dan lainnya. 

4. Gejala lain yang berhubungan dengan nyeri abdomen  

Anorexia nausea dan muntah konstipasi atau diare yang sering 

menyertai abdomen tetapi bukan merupakan gejala yang spesifik sehingga 

tidak memiliki nilai diagnostik tinggi. 
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1. Muntah  

Saat distumulasi oleh serat aferen viseral sekunder, the medullary 

vomiting centers mengaktivasi serat eferen yang menginduksi reflek 

muntah. Oleh karena itu, nyeri abdomen akut biasanya terdapat muntah 

yang juga berlaku sebaliknya.  

2. Konstipasi 

Reflek ileus sering diinduksi oleh serat eferen visceral yang 

merangsang serat eferen saraf simpatis untuk menurunkan peristaltik usus. 

Konstipasi merupakan indikator absolute obstruksi usus. Namun obstipasi 

( tidak adanya pasase feses dan flatus) diperkirakan kuat sebagai obstruksi 

usus mekanik jika ada distensi abdomen dengan nyeri yang progresif atau 

muntah yang berulang.  

3. Diare 

Watery diare yang merupakan karakteristik dari gastrointestinal dan 

penyebab lain akut abdomen. Diare berdarah diperkirakan oleh 

ulseratif,crohn disease,basilar atau disentri amuba.   

2.1.4  Patofiologis  

 Patofisiologis rasa sakit perut, baik mendadak berulang, biasanya selalu 

bersumber pula (Corwin, 2010).  

1. Visera perut 

2. Organ lain di luar perut 

3. Lesi pada susunan saraf spinal  

4. Gangguan metabolik 
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5. Psikosomatik 

 Peristiwa patofisologis yang terjadi setelah obstruksi usus adalah 

sama,tanpa memandang apakah obstruksi tersebut diakibatkan oleh penyebab 

mekanik atau fungsional. Perbedaan utamanya adalah pada obstruksi paralitik 

dimana peristaltik dihambat dari permulaan sedangkan pada obstruksi mekanik 

peristaltik mula-mula diperkuat, kemudian intermiten ,dan akhirnya hilang.  

 Perubahan patofisiologis utama pada obstruksi usus dapat dilihat pada 

gambar. Lumen usus yang tersumbat secara progresif akan teregang oleh cairan 

dan gas (70% dari gas yang ditelan) akibat peningkatan tekanan intralumen,yang 

menurunkan pengaliran air dan natrium dari usus ke darah. Oleh karena sekitar 8 

liter cairan diskreksi kedalam saluran cerna setiap hari, tidak adanya absorpsi 

dapat mengakibatkan penimbulan intralumen dengan cepat. Muntah dan 

penyedotan usus setelah pengobatan dimulai merupakan sumber kehilangan utama  

cairan dan elektrolit. Pengaruh atas kehilangan ini adalah penciutan ruang cairan 

ekstra sel yang mengakibatkan syok-hipotensi, pengurangan curah jantung, 

penurunan perfusi jaringan, dan asidosis metabolik. Perengangan usus yang terus 

menerus mengakibatkan lingkaran setan penurunan absorpsi cairan dan 

peningkatan sekresi cairan kedalam usus. Efek lokal perengangan usus adalah 

iskemia akibat distensi dan peningkatan permeabilitas akibat nekrosis,disertai 

absopsi toksin-toksin bakteri kedalam rongga peritoneum dan sirkulasi sistemik.  

 Akut abdomen terjadi karena nyeri abdomen yang timbul tiba-tiba atau 

sudah berlangsung lama. Nyeri yang dirasakan dapat ditentukan atau tidak boleh 

pasien berlangsung lama. Nyeri yang dirasakan dapat ditentukan atau tidak oleh 
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pasien tergantung pada nyeri itu sendiri. Nyeri abdomen dapat berasal dari organ 

dalam abdomen termasuk nyeri viseral, dari otot, lapisan dari dinding perut nyeri 

(nyeri somatik) . Nyeri viseral biasanya nyeri yang ditimbulkan terlokalisasi dan 

berbentuk khas, sehingga nyeri yang berasal dari viseral dan berlangsung akut 

biasanya menyebabkan tekanan darah dan denyut jantung berubah, pucat dan 

berkeringat dan disertai fenomena viseral yaitu muntah dan diare. Lokasi dan 

nyeri abdomen bisa mengarah pada lokasi organ yang menjadi penyebab nyeri 

tersebut. Walaupun sebagian nyeri dirasakan penjalaran dari tempat lain. Oleh 

karena itu nyeri yang dirasakan bisa merupakan lokasi dari nyeri tersebut atau 

sekunder dari tempat lain.  

 Reseptor rasa sakit didalam traktus digestivus terletak pada saraf yang 

tidak bermielin yang berasal dari system saraf otonom pada mukosa usus. Jalan 

saraf ini disebut sebagai serabut saraf C yang dapat meneruskan rasa sakit lebih 

menyebardan lebih lama dari rasa sakit yang dihantarkan dari kulit oleh serabut 

saraf A. Reseptor nyeri pada perut terbatas disubmukosa, lapisan meskularis dan 

serosa dari organ di abdomen. Serabut C ini akan bersamaan dengan saraf 

simpatis menuju ke ganglia pre dan paravertebra dan memasuki akar dorsa 

ganglia. Impuls aferen akan melewati medulla spinalis pada traktus 

spinotalamikus lateralis menuju ke thalamus,kemudian ke konteks serebri. Impuls 

eferen dari visera biasanya diumlai oleh regangan atau akibat penurunan ambang 

batas nyeri pada jaringan yang meradang. Nyeri ini khas bersifat tumpul,pegal dan 

terbatas tak jelas serta sulit dilokalisasi, impuls nyeri dan visera abdomen atas 

(lambung, duodenum, pancreas,hati dan system empedu) mencapai medulla 
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spinalis pada segmen thorakalis 6, 7, 8 serta dirasakan didaerah epigastrium. 

Impuls nyeri yang timbul dari segmen usus yang meluas dari ligamentum tritz 

sampai fleksura hepatica memasuki segmwn Th 9 dan 10, dirasakan disekitar 

umbilikus. Dari kolon distalis, ureter, kandung kemih dan traktus genitalia 

perempuan, impuls nyeri mencapai segmen Th 11 dan 12 serta segmen lumbalis 

pertama. Nyeri dirasakan pada daerah supra publik dan kadang-kadang menjalar 

ke labium atau skorum. Jika proses penyakit meluas ke pertorium maka impuls 

nyeri dihantarkan oleh serabut aferen stomatik ke radiks spinalis segmentalis.  

 Penyebab metabolik seperti pada keracunan timah dan porfirin belum jelas 

patofisiologis dan patogenesisnya. Patofisiologis sakit perut berulang-ulang yang 

fungsional (tidak berhubungan dengan kelainan organik) masih sulit dimengerti. 

Diperkirakan ada hubungan antara sakit perut berulang fungsional dengan 

penurunan ambang rangsang nyeri. Berbagai faktor dan fisiologik dapat berperan 

sebagai mediator atau moderator dari sakit perut berulang fungsional.  

 Juga diketahui ada hubungan yang kuat antara sakit perut berulang 

fungsional dengan tipe kepribadian tertentu, yaitu sering cemas/gelisah , dan 

selalu ingin sempurna. Pada anggota keluarga lainnya juga sering ditemukan 

kelainan psikosomatik seperti migraine kolon iritabel. Hubungan antara sistem 

susunan saraf pusat dan saluran cerna yang sangat kompleks mungkin dapat 

membantu menjelaskan patofisiologis sakit perut berulang fungsional (Anderson, 

2010).  
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2.1.5 Klasifikasi  

 Pada garis besarnya sakit perut dapat dibagi menurut datangnya serangan 

dan lamanya serangan, yaitu akut atau kronik (berulang), yang kemudian dibagi 

lagi atas kasus bedah dan non bedah (pediatrik). Selanjutnya dapat dibagi lagi 

berdasarkan umur penderita , yang dibawah 2 tahun dan di atas 2 tahun , yang 

masing-masing dikeompokkan menjadi penyebab gastrointestinal dan luar 

gastrointestinal (Boeriarso,2009). 

1. Colic Abdomen viseral adalah berasal dari organ dalam . viseral dimana 

intervasi berasal dari saraf memiliki respon trauma terhadap distensi dan 

kontraksi otot , bukan karena iritasi lokal , robekan atau luka karakteristik nyeri 

viseral diantaranya sulit terlokalisir, tumpul, sumar, dan cenderung beralih ke 

area dengan struktue embrional yang sama. 

2. Colic Abdomen adalah nyeri yang dirasakan jauh dari sumber nyeri akibat 

perjalaran serabut saraf (Reeves, 2011). 

2.1.6 Manifestasi klinis  

1. Mekanika sederhana - usus halus  

 Kolik (kram) pada abdomen pertengahan sampai ke atas,distensi ,muntah 

empedu awal peningkatan bising usus halus (bunyi gemericing bernada tinggi 

terdengar pada interval singkat) nyeri tekan difus minimal. 

2. Mekanika sederhana - usus halus bawah  

 Kolik (kram) signifikan midabdomen, distensi berat, muntah sedikit atau 

tidak ada kemudian mempunyai ampas, bising usus dan bunyi „Hush‟ meningkat 

nyeri tekann difus minimal. 
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3. Mekanika sederhana - kolon  

 Kram (abdomen tengah sampai bawah) distensi yang muncul terakhir, 

kemudian terjadi muntah (fekulen), peningkatan bising usus , nyeri tekan difus 

minimal.  

4. Obstruksi mekanik parsial  

 Dapat terjadi bersama granulomatosa usus pada pentakit crohn . gejalanya 

kram , nyeri abdomen, distensi ringan dan diare.  

5. Strangulasi  

 Gejala berkembang dengan cepat nyeri parah terus menerus dan 

terlokalisir distensi sedang, muntah paristen, biasanya bising usus menurun dan 

nyeri tekan  terlokalisir hebat. Feses atau vomitus menjadi berwarna gelap atau 

berdarah atau mengandung darah samar (Reeves, 2011). 

2.1.7 Komplikasi  

1. Kolik ureter ( tersumbatnya aliran-aliran dari ginjal ke usus) 

2. Kolik biliaris  

3. Kolik intestinal (obstruksi usus lewatnya isi usus yang terhalang) (Reeves, 

2011).  

2.1.8 Pemeriksaan penunjang  

1. Pemeriksaan fisik: Tanda-tanda vital  

2. Pemeriksaan abdomen: lokasi nyeri  

3. Pemeriksaan rektal 

4. Laboratorium: leokosit, HB 

5. Sinar X abdomen menunjukkan gas atau cairan didalam usus.  
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6. Barium enema menunjukkan kolon yang terdistensi, berisi udara atau 

lipatan sigmen yang tertutup.  

7. Penurunan kadar serium natrium, kalium dan klorida akibat muntah, 

peningkatan hitung SDP dengan nekrosis, strangulasi atau peritonitis dan 

peningkatan kadar serum amylase karena iritasi pankreas oleh lipatan 

khusus.  

8. Arteri gas darah dapat mengindikasikan asidosis atau alkalosis metabolik  

(Reeves, 2011). 

2.1.9 Penatalaksanaan  

1. Penatalaksanaan Colic Abdomen secara Non farmakologi yaitu: 

a. Koreksi ketidak seimbangan cairan dan elektrolit  

b. Impementasikan pengobatannya untuk syok dan peritonitis. 

c. Hiperalimentasi untuk mengkoreksi defesiensi protein karena 

obstruksi kronik, ileus paralitik atau infeksi. 

d. Reaksi dengan anastomosis dari ujung ke ujung. 

e. Ostomi barel ganda jika anastomosis dari ujung ke ujung terlalu 

berisiko. 

f. Kolostomi lingkaran untuk mengalihkan aliran feses dan 

mendekompresi usus yang dilakukan sebagai prosedur kedua. 

2.1.10 Nyeri Abdomen  

 Nyeri abdomen dihasilkan dari 3 jalur yaitu nyeri abdomen visera, nyeri 

abdomen parietal (somatik) dan nyeri alih.  
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1. Nyeri abdomen Visceral  

Biasanya disebabkan karena distensi organ berongga atau penegangan kapsul 

dari organ padat. Penyebab yang jarang berupa iskemi atau inflamasi ketika 

jaringan mengalami kongesti sehingga mensensitisasi ujung saraf nyeri visera 

dan menurunkan ambang batas nyerinya. Nyeri ini sering merupakan 

manifestasi awal dari beberapa penyakit atau berupa rasa tidak nyaman yang 

samar-samar hingga kolik. Jika organ yang terlibat dipengaruhi oleh gerakan 

peristaltik, maka nyeri sering dideskripsikan sebagai intermiten, kram atau 

kolik. Pada nyeri ini, karena serabut saraf nyeri bilateral, tidak bermielin dan 

memasuki korda spinalis pada tingkat yang beragam , maka nyeri abdomen 

visera ini biasanya terasa tumpul, sulit dilokalisasi dan dirasakan dibagian 

tengah tubuh. Nyeri visera berasal dari ragio abdomen yang merujuk pada asal 

organ secara embrionik. Struktur foregut seperti lambung, duodenum, liver, 

traktus, biliaris dan pankreas menghasilkan nyeri abdomen atas, sering 

dirasakan sebagai region epigastrium. Struktur midgut seperti jejunum, ileum, 

apendiks, dan kolon asenden menyebabkan nyeri periumbilikus. Sedangkan 

struktur hindgut seperti kolon transversal, kolon desendens dan sistem 

genitourinary menyebabkan nyeri abdomen bagian bawah.  

2. Nyeri abdomen parietal (somatik)  

Nyeri abdomen parietal atau somatik dari iskemia, inflamasi atau penegangan 

dari peritoneum parietal. Serabut saraf eferen yang bermielinisasi 

mentransmisikan stumulus nyeri ke akar ganglion dorsal pada sisi dan 

dermatomal yang sama dari asal nyeri. Karena alasan inilah nyeri parietal 
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berlawanan dengan nyeri visera, sering dapat dilokalisasi terhadap daerah asal 

stimulus nyeri. Nyeri ini dipersepsikan berupa tajam, seperti tertusuk pisau dan 

bertahan , batuk dan pergerakan pada abdomen yang dipalpasi. Tampilan klinis 

dari appendicitis dapat berupa nyeri visera dan somatik. Nyeri pada 

appendicitis awal sering berupa nyeri periumbilikus (visera) tapi terlokalisasi 

di region kuadran kanan bawah ketika inflamasi menyebar ke peritoneum 

(parietal).  

3. Nyeri alih  

Nyeri alih adalah nyeri yang dirasakan pada jarak dari organ yang sakit. Nyeri 

ini dihasilakn dari jalur-jalur neuron aferen sentral yang terbagi yang berasal 

dari lokasi yang berbeda. Contohnya adalah pasien dengan pneumonia 

mungkin merasakan nyeri abdomen karena distribusi neuron T9 terbagi oleh 

paru-paru dan abdomen. Contoh lainnya yaitu epigastrium yang berhubungan 

dengan infark miokard, nyeri di bahu yang berhubungan dengan iritasi 

diafragma (contoh, repture limpa) nyeri infrascapular yang berhubungan 

dengan penyakit biliar dan nyeri testicular yang berhubungan dengan obstruksi 

uretra.  

 

2.11.  Etiologi  

1. Mekanis  

a. Adhesi/perlengketan pascabedah (90% dari obstruksi mekanik) 

b. Karsinoma  

c. Volvulus  

d. Intusupsi  
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e. Obstipasi  

f. Polip  

2. Fungsional (non mekanik)  

a. Ileus paralitik  

b. Lesi medula spinalis  

c. Enteritis regional  

d. Ketidak seimbangan elektrolit  

2.12. Patofisiologi Nyeri  

2.12.1. Komponen Nyeri Nosisptif  

 Banyak teori berusaha untuk menjelaskan dasar neurologis dari nyeri 

nosiseptif, meskipun tidak ada satu teori yang menjelaskan secara sempurna 

bagaimana nyeri tersebut ditransmisikan atau diserap. Untuk memudahkan 

memahami fisiologinya, maka nyeri dibagi atas 4 tahapan yaitu:  

1. Transduksi  

2. Transmisi  

3. Modulasi  

4. Persepsi  

2.12.2 Penatalaksanaan Nyeri  

1. Tujuan Penatalaksaan Nyeri  

1) Mengurangi intensitas dan durasi keluhan nyeri Menurunkan 

kemungkinan. 

2) berubahnya nyeri akut menjadi gejala nyeri kornis yang persisten. 

3) Mengurangi penderitaan dan ketidakmampuan akibat nyeri.  
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4) Meminimalkan reaksi tak diinginkan atau intoleransi terhadap terapi 

nyeri  

5) Meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengoptimalkan kemampuan 

pasien untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.  

 

2.2. Konsep Karakteristik 

2.2..1 Defenisi  

 Karakteristik berarti hal yang berbeda tentang seseorang,tempat,atau hal 

yang menggambarkannya. Sesuatu yang membuatnya unik atau berbeda. 

Karakteristik dalam individu adalah sarana untuk memberitahu satu terpisah dari 

yang lain, dengan cara bahwa orang tersebut akan dijelaskan dan diakui. Sebuah 

fitur karakteristik dari orang yang biasanya satu yang berdiri diantara sifat-sifat 

yang lain (Sunaryo, 2014). Karakteristik pasien meliputi usia, jenis kelamin, status 

perkawinan, pendidikan, pekerjaan, agama, suku/budaya dan ekonomi 

penghasilan. 

1. Usia  

Usia (umur) adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau 

diadakan). Usia meningkatkan atau menurunkan kerentanan terhadap 

penyakit tertentu. Pada umumnya kualitas hidup menurun dengan 

meningkatnya umur. Penderita yang dalam usia produktif merasa terpacu 

untuk sembuh mengingat dia masih muda mempunyai harapan hidup yang 

lebih tinggi, sebagai tulang punggung keluarga, sementara yang tua 

menyerahkan keputusan kepada keluarga atau anak-anaknya. 
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2.  Jenis kelamin  

Sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, manusia dibedakan menurut jenis 

kelaminnya yaitu pria dan wanita. Istilah gender berasal dari bahasa inggris 

yang berarti jenis kelamin. Gender adalah pembagian peran kedudukan, dan 

tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat 

berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas sesuai 

dengan norma-norma dan adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan 

masyarakat. Secara umum, setiap penyakit dapat menyerang manusia baik 

laki-laki maupun perempuan, tetapi pada beberapa penyakit terdapat 

perbedaan frekuensi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini antara lain 

disebebkan perbedaan pekerjaan, kebiasaan hidup, genetika atau kondisi 

fisiologis (Budiarto & Anggraeni, dalam Yuliaw, 2009).  

3. Status perkawinan  

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu 

umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu 

yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan. Karena perkawinan 

merupakan suatu aktivitas dari satu pasangan, maka sudah selayaknya mereka 

pun juga mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena perkawinan itu terdiri dari 

dua individu, maka adanya kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak 

sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan itu harus dibulatkan agar terdapat 

suatu kesatuan dalam tujuan tersebut (Tarigan dalam Yuliaw, 2009)  
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4. Pendidikan  

Pendidikan merupakan bagian intergral dalam pembangunan. Proses 

pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. 

Pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan pembangunan sector ekonomi, yang satu 

dengan yang lainnya saling berkaitan dan berlangsung dengan berbarengan 

(Hamalik dalam Yuliaw, 2009).  

Yuliaw (2009) dalam  penelitiannya mengatakan bahwa , pada penderita yang 

memiliki pendidikan lebih tinggi akan mempunyai pengetahuan yang lebih 

luas juga memungkinkan pasien itu dapat mengontrol dirinya dalam 

mengatasi masalah yang dihadapi , mempunyai rasa percaya diri yag tinggi, 

berpengalaman, dan mempunyai perkiraan yang tepat bagaimana mengatasi 

kejadian, mudah mengerti tentang apa yang dianjurkan oleh petugas 

kesehatan, serta dapat mengurangi kecemasan sehingga dapat membuat 

individu tersebut dalam membuat keputusan.  

5. Pekerjaan  

Pekerjaan adalah merupakan suatu kegiatan atau aktifitas seseorang yang 

bekerja pada orang lain atau instasi, kantor, perusahaan untuk memperoleh 

pengahasilan yaitu upah atau gaji baik berupa uang maupun barang demi 

memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (Yuliaw, 2009). Penghasilan yang 

rendah akan berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan maupun 

pencegahan. Seseorang kurang memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada 
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mungkin karena tidak mempunyai cukup uang untuk membeli obat atau 

membayar transportasi (Notoatmodjo, 2010).  

6. Agama  

Agama adalah suatu symbol yang mengakibatkan pandangan yang amat 

realitas bagi para pemeluknya. Agama memberikan motivasi yang sangat kuat 

untuk menempatkan kebenaran diatas segalanya. Agama dan kepercayaan 

spiritual sangat mempengaruhi pandangan klien tentang kesehatan dan 

penyakitnya, rasa nyeri dan penderitaan, serta kehidupan dan kematian . sehat 

spiritual terjadi saat individu menentukan keseimbangan antara nilai-nilai 

dalam kehidupannya, tujuan, dan kepercayaan dirinya dengan orang lain. 

Penelitian menunjukkan hubungan antara jiwa, daya piker, dan tubuh. 

Kepercayaan dan harapan individu mempunyai pengaruh terhadap kesehatan 

seseorang (Potter&Perry, 2009).  

7. Suku/budaya  

Budiarto dan Anggraeni dalam Yuliaw (2009) mengatakan, klasifikasi 

penyakit berdasarkan suku sulit dilakukan baik secara praktis maupun secara 

konseptual, tetapi karena terdapat perbedaan yang besar dalam frekuensi dan 

beratnya penyakit diantara suku maka dibuat klasifikasi walaupun terjadi 

kontroversial. Pada umumnya penyakit yang berhubungan dengan suku 

berkaitan dengan faktor genetik atau faktor lingkungan.  

8. Ekonomi/penghasilan  

Individu yang status social ekonominya berkecukupan akan mampu 

menyediakan segala fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 
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hidupnya. Sebaliknya, individu yang status social ekonominya rendah akan 

mengalami kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Sunaryo, 

2014). 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP  

 

 Kerangka konsep adalah abstraksi dari suatu realitas agar dapat 

dikomunikasikan dan membentuk suatu teori yang menjelaskan keterkaitan antara 

variabel baik variabel yang diteliti maupun yang tidak diteliti (Nursalam, 2014). 

Kerangka konsep ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik pasien Colic 

Abdomen di Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.  

Bagan 3.1.  Kerangka Konsep Penelitian Gambaran Karakteristik Pasien 

Colic Abdomen Di Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu 

Selatan Tahun 2019. 

   

 

                  

 

 

 

 

Keterangan :  

   = Diteliti 

 

 

 

  

 

Karakteristik pasien Colic Abdomen 

1. Usia  

2. Jenis kelamin 

3. Pekerjaan  

4. Pendidikan  

5. Suku  
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Rancangan Penelitian  

 Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rancangan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dirancang untuk 

mendapatkan lebih banyak informasi tentang karakteristik dibidang studi tertentu. 

Penelitian deskriptif ini menggunakan rancangan penelitian studi kasus yang 

mencakup pengkajian satu unit penelitian secara intensif. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk memberikan gambaran situasi seperti yang terjadi seacara alami. 

Desain deskriptif dapat digunakan untuk mengembangkan teori, 

mengindentifikasi masalah dengan praktik saat ini, membuat peniliain tentang 

praktik, atau mengindentifikasi kecenderungan penyakit, pencegahan penyakit dan 

promosi kesehatan pada kelompok yang dipilih (Grove, 2015). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik pasien Colic Abdomen Di 

Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu Selatan tahun 2019.   

 

4.2 Populasi dan Sampel  

4.2.1 Populasi  

 Populasi adalah keseluruhan kumpulan kasus yang diikut sertakan oleh 

seorang peneliti. Populasi tidak hanya pada manusia tetapi juga objek dan benda-

benda alam yang lain (Polit,2012). Populasi yang akan digunakan adalah setiap 

pasien Colic Abdomen di Rumah Sakit Umum Daerah labuhanbatu Selatan Tahun 

2019 yaitu sebanyak 34 orang. Berdasarkan data yang diperoleh dari buku status 
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pasien yang ada di Rekam Medik di Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu 

Selatan Tahun 2019.  

4.2.2 Sampel  

 Sampel adalah gabungan dari elemen populasi, yang merupakan unit 

paling dasar tentang data mana yang dikumpulkan (Polit, 2012). Pengambilan 

sampel adalah proses pemilihan kasus yang mewakili seluruh populasi sehingga 

kesimpulan tentang populasi dapat dilakukan. Dalam penelitian keperawatan, 

unsur sampel biasanya manusia (Polit, 2012). Penentuan jumlah sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik total sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Jumlah total 

sampling sebanyak 34 pasien Colic Abdomen di Rumah Sakit Umum Daerah 

Labuhanbatu Selatan Tahun 2019. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan 

dengan mengambil seluruh anggota populasi. 

 

4.3  Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional  

4.3.1 Variabel Penelitian  

 Variabel adalah perilaku atau karakteristik yang memberikan nilai beda 

terhadap sesuatu (benda, manusia, dan lain-lain). Variabel juga merupakan konsep 

dari berbagai level abstrak yang didefenisikan sebagai suatu fasilitas untuk 

pengukuran dan atau manipulasi suatu penelitian. Penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan satu variabel, variabel yang akan digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah karakteristik pasien Colic Abdomen (Nursalam, 2014). 
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4.3.2 Defenisi Operasional  

 Defenisi operasional adalah defenisi berdasarkan karakteristik yang 

diamati dari sesuatu yang didefenisikan tersebut. Karakteristik yang dapat diamati 

(diukur) itulah yang merupakan kunci defensi operasional, dapat diamati artinya 

memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara 

cermat terhadap suatu objek atau fenomena yang kemudian dapat diulang lagi 

oleh orang lain (Nursalam, 2014). 

Tabel 4.1  Defenisi Operasional dan Variabel Gambaran Karakteristik 

Pasien Colic Abdomen di Rumah Sakit Umum Daerah 

Labuhanbatu Selatan tahun 2019. 

Variabel Defenisi Indikator 
Alat 

ukur 
Skala 

Variabel 

karakteristik 

pasien Colic 

abdomen  

Karakteristik 

pasien Colic 
Abdomen 

merupakan ciri 

atau karakter 

yang secara 

alamiah melekat 

pada diri 

seseorang yang 

meliputi umur, 

jenis kelamin, 

agama, suku 

Pendiidkan, 

pekerjaan  

1. Usia (0-< 1 

tahun 17-25 

tahun, 26-35 

tahun, 36-45 

tahun, 46-55 

tahun, 56-65 

tahun, > 65 

tahun) 

2. Jenis kelamin 

(laki-laki dan 

perempuan) 

3. Pendidikan 

(Tidak sekolah, 

SMP, SMA, 

Perguruan 

Tinggi). 

4. Pekerjaan 

(PNS, Petani, 

Swasta, IRT, 

Tidak bekerja)  

5. Suku (Batak 

Toba, Batak 

Karo, Batak 

Simalungun, 

Chinese, Jawa) 

Lembar 

ceklist  

Ordinal  

 

 

 

 

 

 

Nominal  

 

Ordinal  

 

 

 

 

Nominal  

 

 

Ordinal  
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4.4 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah yang alat-alat yang digunakan untuk 

pengumpulan data. Instrumen penelitian yang dibahas tentang pengumpulan data 

yang disebut kuesioner, yang biasa dipakai dalam wawancara (sebagai pedoman 

wawancara berstruktur). Kuesioner disini dalam arti sebagai daftar pertanyaan 

yang sudah tersusun dengan baik, dimana responden tinggal memberikan 

jawaban-jawabannya tertentu (Nursalam, 2014). Instrumen yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah berupa tabel induk pengumpulan data yang dibuat 

sendiri oleh peneliti. Peneliti secara spontan mencatat apa yang dilihat dengan 

sedikit perencanaan dari rekam medik yang terdiri dari total pasien Colic 

Abdomen.  

 

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.5.1  Lokasi  

 Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daeah Labuhanbatu 

Selatan Jl.Prof. H.M. Yamin Kotapinang Kec.Kotapinang Kab. Labuhanbatu 

Selatan, Kotapinang, Sumatera Utara 21464. Peneliti memilih tempat ini 

karenakan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu Selatan merupakan lokasi 

penelitian yang dapat memenuhi sampel yang telah peneliti tetapkan dan 

lokasinya startegis serta terjangkau bagi peneliti untuk melakukan penelitian.  

4.5.2 Waktu  

 Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Mei 2020 di Rumah Sakit 

Umum Daerah Labuhanbatu Selatan.  
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4.6 Pengambilan dan Pengumpulan Data  

4.6.1 Pengambilan Data  

 Pengambilan data dilakukan peneliti dengan cara data yang diambil dari 

Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu Selatan atau data yang dikumpulkan 

oleh peneliti diperoleh dari buku status pasien yang berada di Rekam Medik di 

Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu Selatan tahun 2019. Pengambilan data 

dalam penelitian ini adalah sekunder yaitu langsung mengambil data dari Rekam 

Medik RSUD Labuhanbatu Selatan tahun 2019.  

4.6.2 Teknik Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data adalah proses pendekatan kepada subjek dan proses 

pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian 

(Nursalam, 2014). Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan metode studi 

dokumentasi dengan cara pengambilan mempelajari status pasien untuk data 

peneliti diambil dari Rekam Medik di RSUD Labuhanbatu Selatan. 

4.6.3 Uji Relibilitas  

1) Uji Reliabilitas 

Relibilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta 

atau kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang 

berlainan. Alat dan cara mengukur atau mengamati sama-sama memegang 

peran yang penting dalam waktu yang bersamaan. Perlu diperhatikan bahwa 

reliable belum tentu akurat (Nursalam, 2014). Dalam proposal ini peneliti 

tidak melakukan uji Validitas dan relibilitas karena peneliti tidak membuat 
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kuesioner tapi peneliti mengumpulkan data dari buku status pasien yang ada 

di Rekam Medik. 

 

4.7 Kerangka Operasional  

 

 Kerangka operasional dalam penelitian ini menjelaskan tentang 

kerangkkerja yang merupakan kerangka yang menyatakan tentang urutan langka-

langkah peneliti dalam melaksanakan penelitian tentang   

Bagan 4.2  Kerangka Operasional Gambaran Karakteristik Pasien Colic 

Abdomen di Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu Selatan 

Tahun 2019 
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Pengelolahan Data 
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4.8 Analisa Data  

  

 Analisa data digunakan adalah analisa univariet adalah menarik 

kesimpulan analisa distribusi frekuensi data yang di kumpulkan peneliti univariet 

(deskriptif) bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap 

variabel penelitian. Bentuk analisis univariet tergantung dari jenis datanya. 

Nursalam (2014) analisa univariet (deskriptif) bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap variabel. Bentuk analisa univariet tergantung 

dari jenis datanya. Analisa data pada penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana gambaran karakteristik pasien Colic Abdomen dengan diharapkan 

peneliti melakukan pendokumentasian.  

 Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

pengelolahan data dengan cara pengamatan terahadap table frekuensi. Table 

frekuensi terdiri atas kolom-kolom yang memuat frekuensi dan peresentasi untuk 

setiap pasien Colic Abdomen.  

 Setelah semuanya data terkumpul maka dilakukan analisa data melalui 

beberapa tahap, tahap pertama melakukan pengecekkan terhadap kelengkapan 

identitas dan data responden serta memastikan bahwa semua jawaban telah diisi 

dengan petunjuk yang telah di tetapkan, dilanjutkan dengan mentabulasi data yang 

telah dikumpulkan, kemudian melihat presentase data yang telah dikumpulkan 

dan disajikan dalam bentuk table frekuensi ataupun diagram.  

 

4.9 Etika Penelitian  

 Kode penelitian adalah suatu pedoman etika yang berlaku untuk setiap 

kegiatan penelitian yang melibatkan antara pihak peneliti, pihak yang diteliti dan 
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masyarakat yang memperoleh dampak hasil penelitian tersebut. Jika hal ini tidak 

dilaksanakan, maka peneliti akan mendengar hak-hak (otonomi) manusia yang 

kebetulan sebagai klien. Secara umum prinsip etika dalam penelitian/ 

pengumpulan data dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu prinsip manfaat, 

prinsip menghargai hak-hak subjek, dan prinsip keadilan, bersifat confidensial 

(rahasia). Sebagai berikut:  

1. Prinsip manfaat  

a. Bebas dari penderitaan  

Penelitian harus dilakukan tanpa mengakibatkan penderitaan kepada 

subjek, khususnya jika menggunakan tindakan khusus.  

b. Bebas dari eksploitasi  

Partisipasi subjek dalam penelitian, harus dihindarkan dari keadaan yang 

tidak menguntungkan. Subjek harus diyakinkan bahwa partisipasinya 

dalam penelitian atau informasi yang telah diberikan, tidak akan 

dipergunakan dalam hal-hal yang dapat merugikan subjek dalam bentuk 

apapun.  

c. Resiko  

Peneliti harus hati-hati mempertimbangkan resiko dan keuntungan yang 

akan berakibat kepada subjek pada setiap tindakan.  

2. Prisnsip menghargai hak asasi manusia (respect human diginity)  

a. Hak untuk ikut/tidak menjadi responden (right to self determination)  

Subjek harus diperlukan secara manusiawi. Subjek mempunyai hak 

memutuskan apakah mereka bersedia menjadi subjek ataupun tidak, tanpa 
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adanya sanksi apapun atau akan berakibat terhadap kesembuhannya, jika 

mereka seorang klien.  

b. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakukan yang diberikan (right to 

full disclosure) seorang peneliti harus memberikan penjelasan secara rinci 

serta bertanggung jawab jika ada sesuatu yang terjadi pada subjek.  
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil Penelitian  

5.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian  

 Rumah sakit umum daerah labuhan batu selatan adalah rumah sakit milik 

pemerintah beralamat Jl. Prof. H. M Yamin Kotapinang Kecamatan Kotapinang 

Kab Labuhanbatu Selatan, Kota Pinang, Sumtera Utara 21464. Visi yang dimiliki 

Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu Selatan “ Menjadi Rumah Sakit dengan 

Pelayanan Prima pilihan utama masyarakat Pantai Timur Sekitarnya”. Misi 

Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu Selatan terdiri dari 3 yaitu :  

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas, terjangkau, dan paripurna dalam 

upaya meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu 

Selatan.  

2. Menyelenggarakan penunjang pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam 

rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada Masyarakat Kabupatuen 

Labuhanbatu Selatan.  

3. Meningkatkan pelayanan sebagai Rumah Sakit rujukan di wilayah kerja 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekitarnya.  

  

 

 

 

 

38 

Stikes Santa Elisabeth Medan



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

39 

 Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Rumah Sakit Umum Daerah 

Labuhanbatu Selatan, adapun ruangan yang menjadi tempat penelitian adalah 

Rekam medis RSUD Labuhanbatu Selatan dengan mengambil data dari buku 

Status pasien, pengumpulan data dimulai pada tanggal 13 April-13 Mei 2020. 

Proses pengumpulan data dari buku status pasien penderita Colic Abdomen di 

RSUD Labuhanbatu Selatan tercatat sebanyak 34 pasien yang menderita Colic 

Abdomen. Data- data yang dikumpulkan diolah menggunakan distribusi frekuensi 

yang hasilnya dapat dilihat sebagai berikut: 

 

5.2 Hasil Penelitian  

 

Tabel 5.1 Distribusi frekuensi data demografi responden (Colic Abdomen) 

berdasarkan Usia  di Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu 

Selatan tahun 2019. 

Karakteristik f) (%) 

Umur: 

17-25 tahun  

26-35 tahun 

36-45 tahun  

46-55 tahun  

 

4 

9 

6 

15 

 

12% 

26% 

18% 

44% 

Jumlah 34 100 

 
 Dari tabel 5.1 penderita Colic abdomen dengan golongan umur 46-55 

tahun merupkan hasil yang terbesar yaitu sebanyak 15 pasien (44%) , 

sedangkan pada umur 17-25 tahun merupakan hasil yang terkecil sebanyak 4 

pasien (12%). 
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Tabel 5.2 Distribusi frekuensi data demografi responden (Colic Abdomen) 

Berdasarkan Jenis Kelamin Rumah Sakit Umum Daerah 

Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.   

Karakteristik f) (%) 

Jenis kelamin: 

Laki-laki 

Perempuan 

 

18 

16 

 

53% 

47% 

Jumlah 34 100 

 

 Dari tabel 5.2jumlah pasien yang menderita Colic Abdomen berdasarkan 

jenis kelamin Laki-laki lebih banyak dari pada penderita Colic Abdomen pada 

pasein yang berjenis kelamin Perempuan. Penderita Colic Abdomen berjenis 

kelamin laki-laki berjumlah 18 kasus (52,9%) dan jumlah pasien yang menderita 

Colic Abdomen  berjenis kelamin Perempuan berjumlah 16 kasus (47.0%). 

 Tabel 5.3  Distribusi Frekuensi Responden (Colic Abdomen) berdasarkan        

Pendidikan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu Selatan.  

Karakteristik ( f) (%) 

Pendidikan: 
SMP 
SMA  
Perguruan Tinggi  

 

15 

14 
5 

 

44% 

42% 

14% 
 

Jumlah 34 100 

 
 Berdasarkan tabel 5.3 diatas, penderita Colic Abdomen pada pasien yang 

berpendidikan Perguruan Tinggi merupakan paling kecil yaitu sebanyak 5 pasien 

(14,0%) dan penderita Colic Abdomen pada pasien yang berpendidikan SMP 

adalah yang terbanyak yaitu berjumlah 15 pasien (44,0%).  
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Tabel 5.4  Distribusi Frekuensi Responden (Colic Abdomen) berdasarkan 

Pekerjaan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu Selatan.  
Karakteristik ( f ) ( %) 

Pekerjaan: 
PNS  
Petani  
Wiraswasta 
IRT 

 

3 

20 
8 
3 

 

8 

60 

24 

8 

Jumlah 34 100 

 Berdasarkan tabel 5.4 diatas, penderita Colic Abdomen pada pasien dengan 

Pekerjaan Petani 20 pasien (60,0%) adalah yang paling besar atau yang paling 

banyak sedangkan pada pasien yang PNS dan IRT memiliki persenan atau jumlah 

pasien yang sama yaitu (8,0%).  

Tabel 5.5  Distribusi Frekuensi Responden (Colic Abdomen) berdasarkan 

Suku Rumah Sakit Umum Daerah labuhanbatu Selatan Tahun 

2019.  

Karakteristik ( f ) ( %) 

Suku: 
Batak Toba 
Batak Karo 
Batak Simalungun 
Jawa  
Chinese 

 
8 
4 
5 
15 
2 

 

24 

12 

14 

44 

6 

Jumlah 34 100 

 

 Dari tabel 5.5 Jumlah pasien yang yang menderita Colic Abdomen 

berdasarkan Suku/Etnis merupakan suku yang paling besar yaitu suku Jawa 15 

pasien (44%) , sedangkan yang paling sedkit yaitu suku Chinese yaitu 2 (6%). 
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5.3 Pembahasan Penelitian  

Diagram 5.1  Pembahasan Responden (Colic Abdomen) be rdasarkan 

Usia di Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu Selatan. 

 

 

 Menurut peneliti umur merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya 

Colic Abdomen pada pasien khususnya usia 46-55 tahun karna rentang usia 

tersebut orangtua lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja. Selain itu 

kasus Colic Abdomen ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kurangnya 

kebersihan diri sendiri dan bahkan makanan yang dibeli dari luar kurang baik.  

  Penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Colin Crooks dari 

University of Nottingham menemukan bahwa orang dewasa yang mengidap 

penyakit Colic lebih rentan terserang infeksi pneumonia. Resiko lebih besar 

bahkan dimeliki oleh orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 65 tahun. 

 Penelitian dilakukan dengan melihat data pasien Rumah sakit di Inggris 

sejak tahun 1997 hingga 2011. Ditemukan bahwa pravalensi orang dengan 

penyakit Colic Abdomen yang akhirnya terinfeksi pneumonia ada diangka 3,42 

kasus per 1.000 penduduk. Namun pada pasien Colic Abdomen lansia diatas 65 

tahun resiko terinfeksi pneumonia meningkat 28 persen. Meski begitu resiko ini 

4 

9 

6 

15 

Usia  

17-25 tahun

26-35 tahun

36-45 tahun

46-55 tahun
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bisa dikurangi jika pasien Colic Abdomen imunisasi pneumoni sebelum berusia 65 

tahun.  

 Temuan lainnya menyebut hanya 37 persen pasien Colic Abdomen yang 

pernah mendapat imunisasi pneumonia. Selain itu 26 persen melaukan imunisasi 

setelah mereka terdiagnosa menjadi pengobatan penyakit tidak maksimal. Teori 

lainnya adalah daya tahan tubuh yang semakin lemah ketika manusia berusia 

diatas 60 tahun. Crooks mengatakan hasil penelitiannya menyebut lansia lebih 

berisko  dari pada dewasa muda dan dewasa tua.  

 Hasil yang sama tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Koizer di Amerika serikat pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa data 

distribusi kasus berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa usia 65 tahun 

merupakan kelompok yang paling rentan terkena Colic Abdomen sekitar 6,5% 

pasien yang dibagian gawat darurat mengalami keluhan nyeri dibagian abdomen. 

Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang pasien yang berkunjung 

dengan keluhan nyeri abdomen dengan berbagai penyebab mancapi 405 kasus 

(3,9%) dari total 10.453 kunjungan selama tahun 2012.  

 Menurut peneliti umur merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya 

Colic Abdomen pada pasien khususnya usia 46-55 tahun karna rentang usia 

tersebut orangtua lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja. Selain itu 

kasus Colic Abdomen ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kurangnya 

kebersihan diri sendiri dan bahkan makanan yang dibeli dari luar kurang baik. 
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Diagram 5.2  Pembahasan Responden Colic Abdomen berdasarkan Jenis 

Kelamin di Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu Selatan 

Tahun 2019. 

 

 

 Hasil ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuan-Yi yang 

menunjukkan bahwa laki-laki mengalami intensitas nyeri lebih tinggi dari pada 

wanita. Jenis kelamin terbanyak penderita Colic Abdomen adalah laki-laki 

sebanyak 111 orang (54,1%) dari total penderita 205 orang dan yang terendah 

adalah jenis kelamin perempuan yang sebanyak  94 orang ( 45,9%). Dari total 

penderita 205 orang.  

 Perbandingan dengan penelitian di RSUD Dr. Pringadi Medan tahun 2004 

didapatkan jumlah kategori jenis kelamin penderita Colic Abdomen terbesar 

adalah laki-laki sebanyak 84 pasien (58%) dan perempuan 60 pasien (42%). 

 Tetapi hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan di rumah sakit 

Roemani semarang pada tahun 2013 oleh Nisa dimana hasil penelitiannya yang 

didapatkan penderita Colic Abdomen pada jenis kelamin laki-laki 41 penderita 

(47.7%) dan perempuan 45 penderita (52, 3%).  

  

18 

16 

Jenis Kelamin 

Laki-laki

Perempuan
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 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Thomas dkk dan penelitian Makaju 

dkk mendapatkan kejadian paling sering terjadi pada laki-laki. Hasil ini juga 

sesuai dengan literatur dimana faktor perubahan anatomi berpengaruh pada 

inflamasi yang terjadi pada Colic Abdomen lebih umum ditemukan pada laki-laki.  

 Menurut peneliti jenis kelamin merupakan faktor penyebab Colic 

Abdomen yang menunjukkan bahwa laki-laki mengalami intensitas nyeri lebih 

tinggi dari pada wanita. Jenis kelamin Laki-laki lebih banyak dari pada penderita 

Colic Abdomen pada pasien yang berjenis kelamin Perempuan. Penderita Colic 

Abdomen berjenis kelamin laki-laki berjumlah 18 kasus (52,9%) dan jumlah 

pasien yang menderita Colic Abdomen berjenis kelamin perempuan berjumlah 16 

(47,0%). 

Diagram 5.3  Pembahasan Responden Colic Abdomen berdasarkan 

Pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu 

Selatan tahun 2019. 

 

 

 Dalam penelitian Fucett (2009), menyatakan bahwa tingkat pendidikan 

merupakan salah satu faktor yang menentukan terhadap terjadinya perubahan 

perilaku, dimana semakin tinggi pendidikan seseorang maka seseorang telah 

mengalami proses belajar yang sering dengan kata lain tingkat pendidikan 

15 

14 

5 

Pendidikan  

SMP

SMA

Perguruan Tinggi
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mencerminkan intensitas terjadinta proses belajar. Hal ini dikarenakan pendidikan 

merupakan salah satu faktor yang berperan dalam pengetahuan seseorang dengan 

pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mudah mendapatkan informasi dan 

menerima hal-hal baru yang berpengaruh pada sikap positif. Pendidikan seseorang 

akan mempengaruhi perbedaan pengetahuan dan perilaku. Semakin tinggi 

pendidikan seseorang maka daya tangkap informasi terhadap informasi semakin 

tinggi, sehingga akan semakin mudah untuk menerima informasi. Semakin 

tingginya pendidikan seseorang akan mempengaruhi perilaku dalam melakukan 

tindakan. Orang dengan pendidikan rendah cenderung  pasif dalam mencari 

informasi bisa disebabkan karena kemampuannya yang terbatas dalam memahami 

informasi atau karena kesadaran pentingnya informasi yang masih rendah. 

Pendidikan yang rendah akan mempengaruhi pengambilan  keputusan dalam 

melakukan tindakan. 

 Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Febona (2012), tentang nyeri 

perut menyatakan bahwa mayoritas responden mempunyai tingkat pendidikan       

SMP, yaitu sebanyak 17 responden (50%), hal ini dikarenakan  lingkungan pada 

tempat penelitian sebagian besar laki-laki mempunyai tingkat pendidikan 

menengah pertama atau SMP pada saat pengambilan sampel kebanyakan 

responden laki-laki yang mempunyai tingkat pendidikan SMP.  

 Penelitian dengan hasil yanh sama juga pernah dilakukan oleh 

Sulistyaningsih (2012), menyatakan bahwa mayoritas responden mempunyai 

tingkat pendidikan SMP, yaitu sebanyak 14 responden (53,1%). Tingkat 

pendidikan seseorang mempengaruhi tingkat pengetahuan dalam memahami suatu 
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informasi kesehatan, sebagaimana dikemukakkan oleh Sadiman (2002), yang 

mengemukakan bahwa status pendidikan mempengaruhi kesempatan memperoleh 

informasi penatalaksanaan kesehatan.  

 Hasil penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh Putra (2012) hasil 

analisa yang didapat sebagian besar responden di Dusun Karawang yang 

berpendidikan SMP sebanyak 26,7 % dengan jumlah 8 responden dan yang 

berpendidikan SMA sebanyak 16,7% dengan jumlah 5 responden. Pendidikan 

terbanyak adalah pendidikan SMP karna pada umumnya didaerah-daerah desa 

lebih mementingkan masalah ekonomi dari pada  masalah pendidikan. Rata-rata 

tingkat pendidikan SMP 26,7%. Salah satu faktor yang berperan dalam 

pengetahuan seseorang adalah tingkat pendidikan yang lebih tinggi mudah 

mendapatkan informasi dan menerima hal-hal  baru yang berpengaruh pada sikap 

positif (Heri julianti, 2013).  

 Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan adalah pendidikan dan 

pekerjaan. Pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi misalnya hal-hal 

yang menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. 

Pendididkan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan sehingga terjadi 

perubahan perilaku yang positif. Pada umumnya semakin tinggi pendidikan 

seseorang, semakin mudah menerima informasi (Wawan dan Dewi, 2010).  

 Berdasarkan analisa peneliti, bahwa tinggi pendidikan seseorang semakin 

mudah pula mereka menerima informasi dan pada akhirnya makin banyak dan 

baik pula pengetahuan yang dimilikinya dan terdapat pula kesenjangan antar 

peneliti dengan peneliti sebelumnya.  

Stikes Santa Elisabeth Medan



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

48 

Diagram 5.4  Pembahasan Responden Colic Abdomen berdasarkan 

Pekerjaan Di Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu 

Selatan Tahun 2019. 

 

  

 Hal ini dikarenakan pekerjaan merupakan keburukan yang harus dilakukan 

terutama untuk menunjang kehidupan dan kehidupan keluarga. Lingkungan 

pekerjaan juga dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan 

pengethuan baik secara langsung  maupun secara tidak langsung. Lingkungan 

yang ditempati oleh responden dapat menjadikan seseorang memperoleh 

pengalaman dan pengetahuan dengan cara berinteraksi dengan orang lain atau 

tetangga yang mempunyai  pengetahuan baik, maka dapat dipastikan pengetahuan 

responden juga akan semakin bertambah baik.  

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suratiah, (2013) menyatakan bahwa 

mayoritas responden bekerja sebagai petani yaitu sebanyak 48 responden 

(53,33%) dalam hal ini responden yang bekerja sebagai petani lebih mudah tekena 

nyeri perut.  

 Hasi penelitian yang sama dilakukan oleh Sufiana (2015) didapatkan  hasil 

bahwa responden yang bekerja sebagai petani 20 responden (60%), yang bekerja 
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sebagai pekerja swasta (wiraswasta) 8 responden (24%), yang bekerja sebagai 

PNS adalah sebanyak 3 responden (8%).  

 Penelitian dengan hasil yang sama juga pernah dilakukan oleh Fajarita 

(2014), menyatakan bahwa mayoritas responden bekerja sebagai petani 20 

responden  (60%). Menurut Mubarak (2007), lingkungan pekerjaan dapat 

menjadikan  seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara 

langsung maupun tidak langsung.  

 Berdasarkan analisa peneliti, tidak menjumpai kesenjangan pendapat 

antara peneliti sebelumnya dan menurut peneliti lingkungan yang ditempati oleh 

seseorang dapat menjadikan seseorang tersebut memperoleh pengalaman dan 

pengetahuan, yaitu  antara lain  dengan cara berinteraksi dengan orang atau 

tetangga yang mempunyai pengetahuan yang baik, maka dapat dipastikan 

pengetahuan kita juga akan semakin bertambah baik. 

Diagram 5.5  Pembahasan Responden Colic Abdomen berdasarkan 

Suku/Etnis di Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu 

Selatan Tahun 2019.  
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 Hasil penelitian menyatakan bahwa setiap orang dengan budaya yang 

berbeda akan mengtasi nyeri dengan cara yang berbeda-beda. Orang yang 

mengalami insititas nyeri yang sama mungkin tidak melaporkan atau berespon 

terhadap nyeri dengan cara yang sama ada perbedaan makna  dan sikap yang 

dikaitkan dengan nyeri pada berbagai budaya. Budaya  mempengaruhi seseorang 

bagaimana cara toleransi terhadap nyeri menginstreprestasikan nyeri dan bereaksi 

verbal terhadap nyeri (Lemone&Burke, 2008). 

 Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa pasien Colic Abdomen lebih 

banyak dimiliki oleh suku Jawa yaitu sebanyak 15 pasien (44%). Hasil penelitian 

sejalan dengan teori  yang dikemukakan di Indonesia oleh Minarti dkk, (2015) 

yang mengatakan    bahwa   di Indonesia sendiri, suku Jawa dan batak lebih rentan 

terserang Colic Abdomen dibandingkan dengan suku karo, hal di sebabkan oleh 

pola jenis makanan  suku Jawa yang lebih banyak mengandung kolestrol.  
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1.  Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai karakteristik pasien Colic Abdomen 

Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu  Selatan tahun 2019, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Penderita dengan kelompok usia 46-56 tahun adalah yang terbanyak yaitu 

Sebanyak 15 orang (44%).  

2. Berdasarkan faktor demografis Colic Abdomen jumlah jenis kelamin 

didapatkan laki-laki lebih banyak menderita Colic Abdomen dibandingkan 

dengan perempuan dengan angka kejadian laki-laki berjumlah 18 kasus 

(52,9%). 

3. Berdasarkan faktor demografis Colic Abdomen jumlah Pendidikan ditemukan 

bahwa yang paling banyak adalah dengan pasien yang berpendidikan SMP 

yang paling banyak 15 pasien (44%).  

4. Berdasarkan faktor demografis Colic Abdomen jumlah Pekerjaan ditemukan 

bahwa yang paling banyak adalah dengan pasien yang mempunyai pekerjaan 

Petani yang paling banyak 20 pasien (60%).  

5. Berdasarkan faktor demografis Colic Abdomen jumalah Etnis/suku ditemukan 

bahwa yang paling banyak adalah dengan pasien yang memiliki Suku Jawa 15 

pasien (44%).  
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 6.2  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dengan jumlah pasien 34 Responden dengan 

Gambaran Karakteristik Pasien Colic Abdomen Di Rumah Sakit Umum Daerah 

Labuhanbatu Selatan tahun 2019 saran yang dapat diberikan sebagai berikut:  

6.2.1 Teoritis  

 Hasil yang diharapkan dapat menambah sebagai sumber-sumber referensi 

yang dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana 

Gambaran Karakteristik Pasien Colic Abdomen tahun 2019.  

6.2.2 Praktis  

1. RSUD Labuhanbatu Selatan  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu kebijakan untuk 

memberikan pendidikan kesehatan pada pasien Colic Abdomen.  

2. Institusi Pendidikan  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagi sumber referensi atau bahan 

informasi bagi institusi pendidikan dalam mata kuliah yang berhubungan 

dengan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tentang Gambran 

Karakteristik Pasien Colic Abdomen. 

3. Peneliti  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data awal untuk peneliti lebih 

lanjut dan sebagai pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian. 
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