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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 Alhamdulillahi Rabbil „Aalamin, “Maha Suci Allah yang di tangan-

Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu; yang 

menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa diantara kamu yang 

baik amalnya. Dan Dia Maha Pengasih Lagi Maha Pengampun.” (QS. Al 

Mulk:1-2). 

Shalawat, salam dan berkah semoga selalu dicurahkan kepada nabi-Nya, 

rasul-Nya, kekasih-Nya, dan cahaya-Nya, Muhammad saw, beserta seluruh 

keluarganya, keturunanya, sahabat-sahabatnya, juga kepada aulia Allah, syuhada, 

shiddiqiin, orang-orang saleh, dan para pengikutnya, dari golongan mu’minin dan 

mu’minat, muslimin dan muslimat hingga akhir zaman perkasa.  

Berkat ridho dan inayah-Nya karya tulis yang berjudul “Manajemen 

Asuhan Kebidana Gangguan Sistem Reproduksi pada Ny “S” dengan Kista 

Ovarium di RSUD Labuang Baji Makassar” ini dapat diselesaikan guna 

memperoleh gelar ahli madya Kebidanan pada Program Studi Kebidanan Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

berbagai hambatan penulis hadapi selama penulisan karya tulis ilmiah ini, namun 

berkat bimbingan, arahan, dan bantuan moril maupun materil yang tulus dari 

berbagai pihak maka hambatan tersebut dapat teratasi. 

Terima kasih yang sangat spesial dan tak terhingga kepada kedua orang 

tuaku tercinta, “Ayahanda” Umar H. Ishak dan “Ibunda” Maryam Sya’ban, 

beliau-beliau bak sumber mata air yang tidak pernah putus-putusnya mengalirkan 
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hidup serta kelapangan hati kepada penulis dalam menuntut ilmu-Nya, 
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tentang arti kasih sayang. Kepada seluruh keluarga yang senantiasa memberi 

dukungan kepada penulis, Syukran Jaziila. 

Dalam penyelesaian KTI ini penulis mendapat bimbingan dan arahan dari 

berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak 

terima kasih kepada : 
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ABSTRAK 

JURUSAN KEBIDANAN  

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

KARYA TULIS ILMIAH, AGUSTUS 2018 

Nama    : Marfiyana Adinda Umar Saputri  

Nim     : 70400115002 

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny “S” dengan Kista      

Ovarium di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2018 

Kista Ovarium merupakan rongga berbentuk kantong berisi cairan di 
dalam jaringan ovarium. Kista ini juga mempengaruhi siklus haid pada 
perempuan karena sistem hormonal yang terganggu. Ketika kista mulai membesar 
dan terasa menyakitkan maka kista ini mungkin akan menimbulkan gejala seperti 
nyeri abdomen bagian bawah dan abdomen terasa penuh maka memerlukan 
tindakan operasi.  

Manajemen asuhan terhadap kasus ini dilaksanakan pada Ny “S” dengan 

Kista Ovarium di RSUD Labuang Baji Makassar sesuai dengan 7 langkah Varney 
dan SOAP dengan asuhan dilakukan selama 5 hari, pada kasus ini keadaan ibu 
baik, serta tidak terjadi komplikasi pada proses operasi dan pasca operasi.  

Kesimpulan dari kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan 
berdasarkan manajemen asuhan. Pada kasus ini proses penyelesaian masalah 
kebidanan telah dilaksanakan pengkajian berupa pemeriksaan dan analisa data 
pada Ny “S” dengan kista ovarium di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2018 

proses pengangkatan kista berlangsung dengan baik menggunakan operasi 
kistektomi dengan tanpa komplikasi, keadaan ibu baik dan telah dilakukan 
pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny 
“S” dengan hasil tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus.   

 

Kata kunci : Kista Ovarium, Nyeri Abdomen, Tujuh Langkah Varney  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ovarium merupakan sepasang organ yang kecil berbentuk seperti buah 

kenari berwarna putih dan konsistensinya agak padat. Ukuran ovarium 3 cm x 2  

cm x 1 cm dan beratnya 5-8 gram. Struktur ovarium meliputi bagian luar 

(cortex) dan bagian dalam (medulla). Pada cortex terdapat folikel-folikel 

primodial dan pada medulla terdapat pembuluh darah, urat saraf dan pembuluh 

limpa. Ovarium merupakan kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus di 

bawah tuba uterina. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon wanita, 

hormon merupakan bahan kimia yang mengontrol jalannya fungsi dari sel dan 

organ tertentu. Setiap bulan, selama siklus menstruasi, sebuah sel telur 

dikeluarkan dari satu ovarium dalam proses yang disebut ovulasi yang dimana 

telur ini akan berjalan melalui tuba fallopi menuju ke uterus. Ovarium juga 

merupukan sumber utama dari hormon wanita yaitu estrogen dan progesteron. 

Hormon-hormon ini mempengaruhi perkembangan dari payudara wanita, bentuk 

tubuh wanita, rambut tubuh serta mengatur siklus menstruasi dan kehamilan 

(Wiknjosastro, 2008) 

Pada saat ini terjadi banyak masalah kesehatan diantaranya penyakit yang 

berkaitan dengan sistem reproduksi. Kista ovarium menjadi salah satu penyakit 

gangguan sistem reproduksi pada wanita. Kista merupakan salah satu tumor 

jinak ginekologi yang paling sering dijumpai pada wanita di masa reproduksinya 

(Depkes RI, 2011). Kista Ovarium merupakan rongga berbentuk kantong berisi 
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cairan di dalam jaringan ovarium. Kista ini disebut juga sebagai kista fungsional 

kerana terbentuk setelah sel telur dilepaskan sewaktu ovulasi. Kista ini juga 

mempengaruhi siklus haid pada perempuan karena sistem hormonal yang 

terganggu. Kista Fungsional akan mengerut dan menyusut setelah beberapa hari 

waktu (1-3 bulan), demikian pula yang terjadi bila seorang perempuan sudah 

menopause, kista fungsional tidak terbentuk karena menurunnya aktivitas indung 

telur (Yatim, 2005). 

Kista ovarium itu sendiri memiliki resiko yaitu mengalami degenerasi 

keganasan menjadi kanker, disamping itu bisa mengalami torsi atau terpuntir 

sehingga menimbulkan nyeri akut, perdarahan atau infeksi bahkan sampai 

kematian. Oleh karena itu kista ovarium merupakan masalah penting yang 

menyangkut kualitas kesehatan reproduksi wanita. Perjalanan penyakit kista 

oavrium  sering disebut sillent killer atau secara diam-diam menyebabkan 

banyak wanita yang tidak menyadari bahwa dirinya sudah terserang kista 

ovarium dan hanya mengetahui pada saat kista sudah dapat teraba dari luar atau 

membesar. Jenis kista ovarium bisa bervariasi, ada yang berisi cairan jernih yang 

biasanya disebut kista fungsional, berisi darah seperti kista merah (rubrum), 

kista berisi gigi, rambut, dan cairan lemak yang disebut kista dermoid, berisi 

jaringan ikat yang padat seperti fibroma. Di antara kista ovarium ini ada yang 

bersifat neoplastik (memerlukan operasi) dan ada yang bersifat non neoplastik 

(tidak memerlukan operasi) (Prawirohardjo, 2014). 

Kista ovarium merupakan 6 kasus kanker terbanyak dan merupakan 

penyebab kematian oleh karena keganasan ginekologi. Menurut World Health 
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Organization (WHO) pada tahun 2015 angka kejadian kista ovarium tertiggi 

ditemukan pada negara maju, dengan rata-rata 10 per 100.000 kecuali di jepang 

(6,5 per 100.000). insiden di Amerika Serikat (7,7 per 100.000) relativ tinggi bila 

dibandingkan dengan angka kejadian di Asia dan Afrika. Terdapat variasi yang 

luas insidensi keganasan ovarium, rata-rata tertinggi di Negara Skandinavia (14,5-

15,3 per 100.000 populasi). Kista ovarium biasanya bersifat asimtomatik dan baru 

menimbulkan keluhan apabila sudah terjadi metastatis, hingga 60%-70% pasien 

datang dengan stadium lanjut, hingga penyakit ini disebut sebagai kanker 

ovarium. Di Amerika Serikat pada tahun 2009 diperkirakan jumlah penderita 

keseluruhan kista ovarium sebanyak 20.180 orang, yang meninggal akibat kista 

ovarium sebanyak 15.310 orang, dan yang masih menderita 4.870 dan kista 

ovarium ditemukan melalui transvaginal sonogram hampir pada semua wanita 

premenopause dan hingga 14,8 % pada wanita postmenopause. The American 

Cancer Society memperkirakan bahwa pada tahun 2014 sekitar 21.980 kasus baru 

kanker ovarium akan didiagnosis dan 14.270 wanita akan meninggal karena 

kanker ovarium di Amerika Serikat (WHO, 2010). 

Menurut data statistics by country for ovarian cancer tahun 2011 

mengatakan bahwa insiden kanker ovarium di indonesia adalah 20.426 kasus 

dari 238.452.953 populasi. Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia 

angka kejadian kista ovarium mencapai 37,2% dan paling sering terdapat pada 

wanita berusia antara 20-50 tahun dan jarang pada pubertas (Wiknjosastro, 

2007). Studi epidemologi menyatakan beberapa faktor resiko terjadinya kista 

ovarium adalah nullipara, melahirkan pertama kali pada usia di atas 35 tahun dan 
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wanita yang mempunyai keluarga dengan riwayat kehamilan pertama pada usia 

di bawah 25 tahun.  

Berdasarkan pencatatan dan pelaporan dari Dinas Kesehatan Provinsi 

Sulawesi Selatan dari bulan Januari sampai Desember 2010 yaitu umur 12-24 

sebanyak 146 orang penderita penyakit ginekologi dan 31 penderita kista 

ovarium (21,2%), umur 25-44 tahun sebanyak 124 penderita penyakit ginekologi 

dan sebanyak 42 penderita kista ovarium (33,8%), umur 45-64 tahun penderita 

ginekologi sebanyak 134 orang sedangkan penderita kista ovarium 19 orang 

(14,1%) dan umur 65 tahun ke atas tidak ditemukan penderita kista ovarium 

(Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2010). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rekam medik Rumah Sakit Daerah 

Labuang Baji  Makassar mengalami kenaikan penurunan ditahun 2014 penderita 

ginekologi sebanyak 637 orang yang menderita kista ovarium sebanyak 38 orang 

(5,9 %), di tahun 2015 penderita ginekologi sebanyak 80 orang, yang menderita 

kista ovarium sebanyak  11 orang (3,7%), 4 orang berusia 15-24 tahun, 4 orang 

berusia 25-44 tahun, dan 3 orang berusia > 65 tahun kemudian pada tahun 2016 

terdapat 4 kasus kista oavarium 1 orang berusia 15-24 tahun, 2 orang berusia 25-

44 tahun dan 1 orang berusia 45-64 tahun dan pada tahun 2017 hanya terdapat 2 

kasus kista ovarium yang berusia 15-24 tahun,  Dari data tersebut maka 

didapatkan jumlah penderita kista ovarium terbanyak pada umur 25-44 tahun 

(Data Rekam Medik RSUD Labuang Baji Makassar diakses Tahun 2018). 

Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh salah satu kasus ginekologi yaitu 

kista ovarium maka perlu penanganan secara kolaborasi dari petugas kesehatan 
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dalam pencegahan komplikasi untuk menurunkan angka morbiditas dan 

mortalitas wanita akibat keganasan ginekologi di Indonesia maka penulis tertarik 

untuk menerapkan asuhan kista ovarium dengan pendekatan Menajemen Asuhan 

Kebidanan.  

B. Ruang Lingkup Pembahasan 

1. Ruang Lingkup Materi  

Gangguan sistem reproduksi dengan kista ovarium dan manajemen 

asuhan kebidanan yang mengacu pada 7 langkah varney. 

2. Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu studi kepustakaan dan 

studi kasus. 

3. Raung Lingkup Responden 

Gangguan sistem reproduksi dengan kista ovarim di RSUD Labuang Baji 

Makassar. 

C. Tujuan  

Dalam penulisan karya tulis ini tujuan yang diharapkan adalah sebagai 

berikut : 

1. Tujuan umum  

Mampu melaksanakan Asuhan Kebidanan pada Gangguan Sistem 

Reproduksi dengan  Kista Ovarium berdasarkan pendekatan manajemen asuhan 

kebidanan sesuai dengan wewenang bidan. 

2. Tujuan Khusus  

a. Dilakukannya pengkajian pada Ny “S” dengan kista ovarium di RSUD 

Labuang Baji Makassar tahun 2018 
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b. Dirumuskannya diagnosa/masalah aktual yang tejadi pada Ny “S” dengan 

kista ovarium di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2018 

c. Dirumuskannya diagnosa/masalah potensial yang terjadi pada Ny “S” dengan 

kista ovarium di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2018 

d. Dilakukannya tindakan segera dan kolaborasi pada Ny “S” dengan kista 

ovarium di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2018 

e. Ditetapkannya rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny “S” dengan kista 

ovarium di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2018 

f. Dilaksanakannya tindakan asuhan yang disusun pada Ny “S” dengan kista 

ovarium di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2018 

g. Diketahuinya hasil tindakan yang telah dilakukan pada Ny “S” dengankista 

ovarium di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2018 

h. Didokumentasikannya semua temuan dan tindakan yang telah diberikan pada 

Ny “S” dengan kista ovarium di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2018 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat praktis  

Sebagai salah satu sumber infomasi bagi penentu kebijakan dalam 

pelaksanaan program Diploma III di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya prodi Kebidanan, 

maupun pihak rumah sakit, dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi program upaya melakukan Manajemen Asuhan Kebidanan pada 

gangguan sistem reproduksi dengan kasus kista ovarium.  
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2. Manfaat bagi institusi  

Sebagai bahan masukan bagi institusi dalam pengembangan program 

pendidikan, sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang aktual dan 

berguna bagi masyarakat. 

3. Mnafaat ilmiah 

Diharapkan pada hasil penulisan ini dapat menjdi sumber informasi dan 

menambah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan acuan penulis selanjutnya. 

4. Manfaaat bagi penulis  

Proses penelitian ini merupakan pengalaman ilmiah yang sangat berharga 

dan menarik, dimana proses ini dapat menambah pengetahuan tentang metode 

penelitian yang telah diperoleh selama perkuliahan serta menambah wawasan 

yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi mengenai kasus kista 

ovarium. 

E. Metode Penelitian  

1. Studi kepustakaan  

Penulis memepelajari berbagai literatur dan mengambil data dari jurnal 

nasional dan internasional yang ada revelensinya dengan kista ovarium termasuk 

karya tulis ilmiah. 

2. Studi kasus  

Melaksanakan studi kasus yang ada dengan menggunakan pendekatan 

pemecahan masalah melalui asuhan kebidanan yang meliputi; pengkajian, 

merumuskan diagnosa\masalah aktual maupun potensial, kolaborasi, perencanaan, 

implementasi, melaksanakan evaluasi terhadap asuhan kebidanan pada klien 
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denga Kista Ovarium serta mendokumentasikan. Untuk memperoleh data 

\informasi dalam pengkajian , penulis menggunakan teknik : 

a. Anamnesa  

Penulis melakukan tanya jawab dengan klien dan keluarganya dan dapat 

membantu memberikan keterangan/informasi yang dibutuhkan. 

b. Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis untuk menjamin 

diperolehnya data yang lengkap mulai dari kepala sampai kaki (head to toe) 

meliputi; inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi dan pemeriksan laboratorium serta 

pemeriksaan diagnostik lainnya dengan menggunakan format pengkajian yang 

telah disusun sebelumnya. 

c. Pengkajian psiko sosial  

Pengkajian psiko sosial dilakukan meliputi status emosional, respon 

terhadap yang dialami serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas 

kesehatan dan lingkungannya. 

3. Studi Dokumenter  

Studi dokumenter dengan mempelajari status kesehatan klien yang 

bersumber dari cacatan dokter, bidan, perawat, petugas laboratorium, dan hasil 

pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi kontribusi dalam 

penyelesaian karya tulis ilmiah ini. 

F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang di gunakan untuk menulis karya tulis 

ilmiah ini yaitu : Pada bab I pendahuluan, akan menguraikan tentang latar 
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belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, 

metode penulisan, serta sistematika penulisan. 

Pada bab II yaitu tinjauan teoritis, akan menguraikan tentang tinjauan 

umum tentang defenisi sistem reproduksi, tinjauan khusus tentang kista ovarium, 

proses manajemen asuhan kebidanan dan tinjauan umum tentang  kista ovarium 

Pada bab III yaitu study kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah 

varney yaitu identifikasi dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi 

diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan dan 

atau intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian 

(SOAP). 

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan 

kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang di lakukan di 

RSUD Labuang Baji dalam memberikan asuhan kebidanan dengan kasus kista 

ovarium  

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari 

asuhan yang telah di lakukan, serta semua temuan serta pengetahuan yang di 

dapatkan dari hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini 

memuat literatur ilmiah yang telah di telaah dan di jadikan rujukan dalam penulis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Reproduksi 

1. Defenisi Sistem Reproduksi  

Sistem reproduksi adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat 

dalam organisme (manusia) yang dipergunakan untuk berkembang biak. Baik 

wanita maupun pria pasti memiliki alat reproduksi dan alat reproduksi ini yang 

nantinya digunakan untuk melahirkan generasi penerus manusia.   

2. Fungsi Sistem Reproduksi 

Sistem reproduksi adalah kunci untuk prokreasi dan kelangsungan hidup 

umat manusia. Reproduksi wanita adalah upaya dari pria dan wanita yang 

melibatkan empat fungsi dri sistem reproduksi.  

Fungsi sistem reproduksi adalah untuk produksi sel telur dan sperma, 

transportasi dan kelangsungan sel, pengembangan dan pemeliharaan keturunan 

secara seksual dan produksi hormon.   

3. Struktur Sistem Reproduksi pada Wanita 

Alat reproduksi wanita terdiri atas alat genetalia eksternal dan alat 

genetalia internal terdiri dari : 

a. Alat genetalia eksternal 

1) Mons Pubis (Mons Veneris) 

Mons pubis  adalah suatu penonjolan yang berada disebelah ventral 

simphysis os pubis, dibentuk oleh jaringan lemak. Pada usia pubertas, mons pubis 

10 
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(mons veneris) ditumbuhi rambut yang kasar dan membentuk batas cranial yang 

horizontal (Kaharuddin, 2012). 

2) Labia Majus 

Labia Mayora adalah dua lipatan jaringan lemak berbentuk oval, ditutupi 

oleh kulit serta meluas kearah bawah dan belakang dari mons pubis. Bagian ini 

merupakan lipatan kulit luar vagina yang berambut. Bagian ini berfungsi untuk 

menutupi organ-organ genetalia didalamnya dan menjaga kelembapan vagina 

bagian luar dan bagian inn akan mengeluarkan cairan pelumas pada saat 

menerima rangsangan seksual (Andira, 2010).  

3) Labia Minus 

Labia minus berbentuk dua buah lipatan kulit yang kecil, terletak di 

sebelah medial labium majus, permukaannya licin, tidak mengandung jaringan 

lemak berwarna merah muda. Fungsinya adalah untuk menutupi organ-organ di 

dalamnya. Bagian ini merupakan bagian erotik yang terdiri atas berbagai saraf 

sensorik dan sangat peka (Kaharuddin, 2014 ; Andira, 2010). 

4) Klitoris  

Klitoris merupakan organ reproduksi yang erektil, sangat peka karena 

banyak mengandung urat-urat saraf sensoris, dan pembuluh-pembuluh darah, ini 

merupakan bagian yang paling sensitif dalam menerima rangsangan seksual dan 

homolog dengan penis pada alat reproduksi pria (Sumiaty, 2011). 

5) Vestibulum Vagina 

Vestibulum merupakan alat reproduksi bagian luar, sebelah lateral dibatasi 

oleh kedua labia minora, anterior oleh clitoris, dorsal oleh fourchet. Pada 
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vestibulum juga terdapat beberapa muara yaitu 2 muara dari kelenjar bartholini 

yang terdapat di samping dan agak ke belakang dari introitus vagina 2 muara dari 

kelenjar skene di samping dan agak dorsal dari urethra (Sumiaty, 2011).  

6) Kelenjar bartolini 

Kelenjar bartolini merupakan kelenjar yang penting berada pada daerah 

vagina dan vulva, mengeluarkan sekret mucus terutama pada waktu coitus. 

Pengeluaran lendir meningkat saat berhubungan seksual (Sumiaty, 2011) 

7) Hymen (selaput darah) 

Hymen merupakan jaringan berupa lapisan yang tipis dan menutupi 

sebagian besar dari introitus vagina, bersifat rapuh dan mudah robek. Hymen ini 

berlubang yang berfungsi sebagai saluran lendir yang dikeluarkan oleh uterus dan 

darah saat menstruasi. Bentuk hymen seperti bulan sabit dan berlubang-lubang. 

Sedangkan sisa-sisa himen disebut caruncula hymenalis (caruncula mirtifomis) 

yang akan tertinggal setelah melahirkan (Sumiaty, 2011) 

b. Alat genetalia internal 

1) Vagina  

Vagina merupakan saluran moskula membraneus yang menghubungkan 

rahim dengan vulva. Saluran ini memanjang dari himen pada celah urogenital ke 

arah serviks dan membelok ke atas dan posterior dari vulva. Vagina terletak antara 

kandung kemih dan rectum. Panjang bagian depannya sekitar 6 cm dan di dinding 

bagian belakangnya sekitar 11 cm. Sel dinding vagina mengandung banyak 

glikogen yang mengahasilkan asam susu dengn Ph 4,5. Vagina berfungsi sebagai 
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organ tempat hubungan seks, jalan keluarnya bayi saat melahirkan dan saluran 

keluarnya darah saat haid (Sumiaty, 2011). 

2) Serviks  

Serviks terletak di puncak vagina, serviks biasanya merupakan penghalang 

masuknya bakteri kecuali selama masa menstruasi dan selama masa ovulasi 

(pelepsan sel telur) slauran di dalam serviks sangat sempit sehingga selama masa 

kehamilan janin tidak dapat melewatinya. Saluran serviks dilapisi oleh kelenjar 

penghasil lendir. Lendir ini tebal dan tidak dapat ditembus oleh sperma kecuali 

sesaat sebelum terjadinya ovulasi (Andira, 2010). 

3) Uterus  

Uterus adalah organ muscular, berdinding tebal, mempunyai bentuk 

seperti buah pir. Mempunyai ukuran panjang 7,5 cm, lebar 5 cm, dan tebal 3-4 

cm. Posisi uterus sangat bervariasi baik dalam ukuran, bentuk, lokasi maupun 

struktur yang dipengaruhi oleh usia, kondisi gravid, dan keadaan organ-organ 

yang berada di sekitarnya seperti vesika urinaria dan rectum. Uterus dibagi 

menjadi empat bagian yaitu fundus uteri, corpus uteri, isthmus uteri, dan cervix 

uteri.  

4) Tuba Uterina (Tuba Fallopi) 

Tuba falopi merupakan tubule-muskuler dengan panjang 11-14 cm dan 

diameternya antara 3-8 cm. Dinding serosa tersusun atas komponen serosa 

(peritoneal), subserosa atau adventisial (vaskular dan Fibrosa), muskular dan 

mukosa. Tuba falopi terbagi menjadi 4 bagian yaitu (1) pars intramularis, terletak 

diantara otot rahim mulai dari osteum uteri iternum. (2) pars istmika tuba bagian 
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tuba yang berda diluar uterus merupakan bagian yang paling sempit. (3) pars 

ampularis tuba bagian tuba yang palimg luas dan berbentuk S merupakan temapt 

bertemunya sel ovum dan sel sperma. (4) pars infundibulo tubae, bagian akhir 

tuba yang memiliki umbai yang disebut dengan fimbriae. 

Fungsi tuba adalah untuk menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi, 

sebagai saluran spermatozoa, ovum dan hasil konsepsi, tempat terjadinya konsepsi 

serta tempat pertumbuhan dan perkembangan bentuk blastula yang siap 

mengadakan implementasi (Sumiaty, 2011). 

5) Ovarium  

Ovarium adalah sepasang organ berbentuk oval, sedikit pipih, yang 

tampak putih seperti mutiara berbercak dengan banyak ketidakteraturan pada 

permukaannya. Struktur ovarium meliputi bagian luar (cortex) dan bagian dalam 

(medulla). Pada cortex terdapat folikel-folikel primodial dan pada medulla 

terdapat pembuluh darah, urat saraf dan pembuluh lympha. Ovarium merupakan 

kelenjar yang terletak dikanan dan kiri uterus dibawah tuba uterina. Fungsi 

ovarium adalah memproduksi ovum, memproduki hormon estrogen dan 

progesteron (Benson dan Pernoll, 2013). 

4. Gangguan sistem reproduksi wanita 

Gangguan sistem reproduksi disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon, 

cacat anatomi saluran reproduksi (defek kongenital), gangguan fungsional, 

kesalahan menajemen atau infeksi organ reproduksi. 

 

 



15 
 

a. Kista Ovarium  

Kista Ovarium merupakan rongga berbentuk kantong berisi cairan di 

dalam jaringan ovarium. Kista ini disebut juga sebagai kista fungsional kerana 

terbentuk setelah sel telur dilepaskan sewaktu ovulasi. Kista ini juga 

mempengaruhi siklus haid pada perempuan karena sistem hormonal yang 

terganggu. Kista Fungsional akan mengerut dan menyusut setelah bebrapa hari 

waktu (1-3 bulan), demikian pula yang terjadi bila sesorang perempuan sudah 

menopause, kista fungsional tidak terbentuk karena menurunnya aktivitas indung 

telur (Yatim, 2005). 

b. Kanker Serviks (CA Serviks) 

Kanker serviks adalah pertumbuhan sel bersifat obnormal yang terjadi 

pada serviks uterus, suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan 

pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim (uterus) dengan liang 

senggama (vagina). Pada penderita kanker serviks terdapat sekelompok jaringan 

yang tumbuh secara terus menerus yang tidak terbatas, tidak terkoordinasi dan 

tidak berguna bagi tubuh, sehingga jaringan disekitarnya tidak dapat berfungsi 

dengan baik.  

Penyebab utama terjadinya kanker serviks adalah virus yang disebut 

human papilloma (HPV). Tanda dan gejala yang sering muncul jika seseorang 

sudah terjangkit Ca serviks adalah pendarahan setelah senggama, timbulnya 

keputihan yang bercampur dengan darah disertai bau, nyeri pada panggul dan 

nyeri ketika berhubungan seksual. 
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c. Vaginitis  

Vaginitis adalah infeksi pada vagina yang disebabkan oleh berbagai 

bakyteri, parasit atau jamur. Pada umumnya vaginitis disebabkan oleh jamur 

candida albicans yang menyababkan rasa gatal di sekitar vulva atau vagina, warna 

cairan keputihan akiibat jamur biasanya berwarna putih kekuning-kuningan 

dengan bau yang khas. Tanda dan gejala yang sering timbul seperti nyeri vagina 

yang hebat, vagina berbau busuk dan amis, edema pada vulva  dan sekret yang 

banyak keluar dari vagina. 

d. Gangguan menstruasi  

1) Hipermenorea  

Hipermenorea adalah perdarahan haid yang banyak dan lebih lama dari 

normal, yaitu 6-7 hari dan ganti pembalut 5-6 kali per hari. Haid normal 

(eumenorea) biasanya 3-5 hari (2-7 hari masih normal), kira-kira 2-3 kali ganti 

pembalut per hari. 

2) Hipomenorea  

Hipomenorea adalah perdarahan haid yang lebih pendek dan atu lebih 

kurang dari biasa. Biasanya pergantian pembalut 1-2 kali per hari, dan 

berlangsung selama 1-2 hari saja. Perdarahan haid yang jumlahnya sedikit (< 40 

ml) siklus reguler. 

3) Poliamenorea  

Siklus menstruasi menjadi lebih pendek, yakni kurang dari 21 hari. Wanita 

dengan poliamenorea akan mengalami menstruasi hingga dua kali atau lebih 
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dalam sebulan, dengan pola yang teratur dan jumlah perdarahan yang relatif sama 

atau lebih banyak dari biasanya.  

4) Oligomenorea  

Oligomenorea merupakan suatu keadaan dimana siklus menstruasi 

memanjang lebih dari 35 hari, sedangkan jumlah perdarahan tetap sama.  

5) Amenorea  

Amnenorea adalah keadaan tidak terjadinya menstruasi pada seorang 

wanita. Hal tersebut normal terjadi pada masa sebelum pubertas, kehamilan dan 

menyusui, dan setelah menopause. Keadaan ini dapat bersifat primer dan sekunder 

(a) Amenorea Primer  

Amenorea primer adalah keadaan tidak terjadinya menstruasi pada wanita 

usia 16 tahun.  

(b) Amenorea Sekunder 

Amenorea sekunder adalah tidak terjadinya menstruasi selama 3 siklus 

atau 6 siklus setelah sebelumnya mendapatkan siklus menstruasi biasa. 

6) Dysmenorrhea  

Dysmenorrhea adalah nyeri haid merupakan suatu rasa tidak enak diperut 

bawah sebelum dan selama menstruasi dan seringkali disertai rasa mual. 

7) Sindrom premenstruasi  

Perubahan siklik fisik, fisiologis, dan perilaku mencerminkan saat siklus 

menstruasi terjadi hampir pada semua wanita bebarapa waktu menarche dan 

menopause (Endang dan Walyani, 2015).  
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B. Tinjauan Khusus Tentang Kista Ovarium 

1. Defenisi Kista Ovarium  

a. Kista ovarium adalah tumbuhnya jaringan abnormal yang jinak berisi 

jaringan yang kental yang berada pada sistem reproduksi yaitu ovarium 

(Varney, 2004:364 ). 

b. Kista ovarium (kista indung telur) adalah kantung berisi cairan, normalnya 

berukuran kecil, yang terletak di indung telur (ovarium) (Nugroho Taufan, 

2012:92). 

c. Kista ovarium adalah akumulasi cairan dalam ovarium yang dibungkus oleh 

dinding yang sangat tipis (Yudidarma, 2014:124). 

d. Kista ovarium mempunyai permukaan rata dan halus, biasanya bertangkai, 

seringkali bilateral dan dapat menjadi besar. Dinding kista tipis dan cairan 

dalam kista jernih dan berwarna kuning (Winkjosastro, 2007). 

e. Kista ovarium adalah tumor jinak yang paling sering ditemui bentuknya 

kistik, berisi cairan kental, dan ada pula yang berbentuk anggur. Kista juga 

ada yang berisi udara, cairan, nanah, ataupun bahan-bahan lainnya (Prayitno 

Herman, 2014:59). 

f. Kista Ovarium merupakan rongga berbentuk kantong berisi cairan di dalam 

jaringan ovarium. Kista ini disebut juga sebagai kista fungsional karena 

terbentuk setelah sel telur dilepaskan sewaktu ovulasi. Kista ini juga 

mempengaruhi siklus haid pada perempuan karena sistem hormonal yang 

terganggu. Kista Fungsional akan mengerut dan menyusut setelah bebrapa hari 

waktu (1-3 bulan), demikian pula yang terjadi bila sesorang perempuan sudah 
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menopause, kista fungsional tidak terbentuk karena menurunnya aktivitas 

indung telur (Yatim, 2005). 

2. Etiologi Kista Ovarium 

Menurut Nugroho tahun 2010, timbulnya kista ovarium disebabkan oleh 

gangguan (pembentukan) hormon pada hipotalamus, hipofisis dan ovarium. 

Fungsi ovarium yang normal tergantung kepada sejumlah hormon dan kegagalan 

pembentukan salah satu hormon tersebut bisa mempengaruhi fungsi ovarium. 

Ovarium tidak akan berfungsi secara normal jika tubuh wanita tidak menghasilkan 

hormon hipofisis dalam jumlah yang tepat.  

3. Patofisiologi 

Pada prose siklus menestruasi yang normal, kadar FSH dan LH relatif 

tinggi dan merangsang perkembangan 10-20 folikel. Sebuah folikel dominan yang 

masak memproduksi estrogen, sisanya mengalami atresia. Pada saat kadar 

estrogen naik terjadi penekanan pelepasan kedua gonadotropin (umpan balik 

negatif) sehingga mencegah terjadinya hiperstimulasi ovarium dan pemasakann 

(Prawirohardjo, 2014).  

 

Gambar 1.1 Siklus Menstruasi Normal (Prawirohardjo, 2014) 
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Namun pada kasus kista ovarium berebeda karena kista ovarium 

berkembang sebagi hasil hiperstimulasi ovarium yang disebabkan oleh tigginya 

lonjakan LH, kadar LH lebih tinggi dari pada normal tetapi tidak memperlihatkan 

androgen estrogen oleh folikel kelenjar adneral folikel anovulasi degenerasi dan 

membentuk kista (Corwin, 1999).  

Kista folikel berkembang sebagai akibat dari kerusakan atau pecahnya 

folikel yang sedang matang atau kegagalan reabsorbsi folikel yang belum matang 

untuk mengabsorpsi cairan sesudah ovulasi (Wiknjosastro, 2008). 

4. Klasifikasi Kista Ovarium 

Kista ovarium termasuk dalam salah satu klasifikasi dari tumor ovarium 

itu sendiri, dimana tumor ovarium merupakan masalah ginekologi yang penting 

pada semua kelompok usia. Tumor sendiri biasa dikenal dengan istilah neoplasma 

yaitu pertumbuhan jaringan baru yang tidak normal pada tubuh.  

Tumor-tumor ovarium ini diklasifikasikan menjadi tumor jinak (benigna) 

ovarium (neoplastik dan non-neoplastik) (Benson dan Pernoll, 2013:571). 

 Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut :  

a) Tumor ovarium yang jinak (benigna) 

Tumor ovarium yang benigna di bagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu 

kistik dan solid (padat).  

1) Tumor kistik ovarium  

Tumor kistik merupakan jenis yang paling sering terjadi terutama yang 

bersifat non-neoplastik, seperti kista retensi yang berasal dari corpus luteum. Kista 
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ini merupakan kista yang fungsional, karena kista corpus luteum yang berasal dari 

sel telur biasanya terjadi bersamaan dengan siklus menstruasi normal. 

Kista fungsional akan tumbuh setiap bulan dan akan pecah pada masa 

subur, untuk melepaskan sel telur yang pada waktunya siap dibuahi oleh sperma. 

Setelah pecah, kista fungsional akan menjadi kista folikuler dan akan hilang saat 

menstruasi (Nugroho, 2012:92).  

Oleh karena itu tumor kistik dari ovarium yang jinak ini dibagi dalam golongan 

yaitu non-neoplastik (fungsional) dan neoplastik. 

(a) Kista ovarium non-neoplastik (fungsional) 

Kista ini merupakan kista yang dipengaruhi oleh hormon, umumnya hanya 

dijumpai pada wanita usia subur dan akan hilang spontan setelah 1-2 siklus 

menstruasi. Kista ini dapat berupa kista folikular, kista corpus luteum atau kista 

teka lutein dan juga kista ini tidak perlu membutuhkan tindakan operasi (Rasjidi 

dkk, 2010:90). 

(1) Kista Folikuler 

Kista folikel adalah struktur normal, fisiologis, sementara, dan seringkali 

multipel, yang berasal dari kegagalan reasorbsi cairan folikel dari yang tidak 

berkembang sempurna.  

Paling sering terjadi pada wanita muda yang masih menstruasi dan 

merupakan kista yang paling lazim dijumpai didalam ovarium normal (Benson 

dan Pernoll, 2013:574). 
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Kista folikel juga merupakan kista yang paling sering ditemukan di 

ovarium dan biasanya berukuran sedikit lebih besar (3-8 cm) dari folikel pra-

ovulasi. Kista ini terjadi karena kegagalan proses ovulasi (LH surge) dan 

kemudian cairan intrafolikel tidak diabsorbsi kembali. Pada beberapa keadaan, 

kegagalan ovulasi juga dapat terjadi secara artifisial dimana gonadotropin 

diberikan secara berlebihan untuk menginduksi ovulasi (Prawirohardjo, 

2014:279). 

Kista folikel biasanya tidak bergejala dan menghilang dengan spontan 

dalam waktu <60 hari. Kista ini tidak menimbulkan gejala yang spesifik, adapun 

jika muncul gejala, biasanya menyebabkan interval antar menstruasi yang sangat 

pendek atau sangat panjang. Jarang sekali terjadi komplikasi  torsi,  ruptur,  atau 

perdarahan intraperitoneal. Kista yang terus membesar atau menetap >60 hari 

memerlukan pemeriksaan lebih lanjut (Benson dan Pernoll, 2013:574).  

 

Gambar 1.2 Kista Folikel (Colour Atlas of Gynaecology ) 

(2) Kista Korpus Luteum 

Kista luteum terjadi akibat pertumbuhan lanjut korpus luteum atau 

perdarahan yang mengisi rongga yang tejadi setelah ovulasi (Prawihardjo, 

2014:280).  
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Kista korpus luteum biasanya timbul jika tidak terjadi regresi korpus 

luteum setelah fase luteal. Kista korpus luteum dilapisi oleh lapisan granulosa 

luteal dan teka. Gambaran makroskopik khas adalah kista berbatas kuning terang 

yang kasar, sering disertai perdarahan sentral atau rongga berisi fibrin. Kista 

korpus luteum peristen dapat menyebabkan penundaan haid yang diikuti vaginal 

spotting dan nyeri abdomen bawah yang serupa dengan gejala kehamilan ektopik. 

Kista lutein umumnya lebih besar daripada kista folikuler dan pada palpasi 

mungkin terasa padat serta tampak pada pemeriksaan ultrasonografi (Gant dan 

Cunningham, 2011:32). Korpus luteum  disebut kista korpus luteum jika 

berukuran ≥3 cm dan kadang kadang diameter kista ini dapat sebesar 10 cm (rata-

rata 4 cm). Korpus luteum hemoragik biasanya menyebabkan rasa sakit setempat 

dan nyeri tekan (terutama pada pemeriksaan panggul) dan rasa sakit paling sering 

terjadi pada 14-60 hari setelah periode menstruasi terakhir. Selain kista korpus 

luteum yang terjadi secara spontan, tidak jarang korpus luteum kehamilan tetap 

ada setelah keguguran trimester pertama. Semua kista korpus luteum dini 

berwarna ungu hingga coklat (tergantung berapa lama sejak terjadi perdarahan) 

serta halus dan licin, namun pada kasus-kasus kronis sisa kista mungkin berwarna 

putih abu-abu hingga kuning pucat. 

 Kista ini aktif secara hormonal, mengahasilkan estrogen dan progesteron, 

oleh karena itu gejala yang timbul terdiri atas gangguan menstruasi, nyeri pelvis 

unilateral dan massa adneksa yang nyeri tekan (Benson dan Pernoll, 2013:575). 
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Gambar 1.3 Kista Korpus Luteum (Colour Atlas of Gynaecology )  

(3) Kista Teka Lutein 

Kista teka lutein adalah tumor fungsional ovarium yang disebabkan oleh 

kehamilan dan peningkatan kadar atau kepekaan terhadap Hcg. Kista teka lutein 

dapat timbul pada pasien mola hidatidosa atau koriokarsinoma atau sebagai 

respon terhadap ovulasi yang diinduksi menotropin (pergonal) dan Hcg. Kista 

teka lutein diisi oleh cairan berwarna kekuning-kuningan. Kista teka lutein tidak 

pernah mencapai ukuran yang besar.  

Kista teka lutein sering dijumpai bersaman dengan penyakit trofoblastik 

kehamilan (misalnya mola hidatidosa dan kariokarsinoma), kehamilan ganda atau 

kehamilan dengan penyulit diabetes melitus atau sensitasi Rh, penyakit ovarium 

polikistik (Sindrom Stein Leventhal) dan pemeberian zat perangsang ovulasi 

misalnya klomifen atau terapi Hcg. Gejala-gejala yang timbul biasanya minimal 

(rasa penuh atau menekan pada pelvis) serta tidak banyak keluhan yang 

ditimbulkan oleh kista ini. Pada umumnya tidak diperlukan tindakan bedah untuk 

menangani kista ini karena kista ini dapat menghilang secar spontan setelah 
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evakuasi mola, terapi kariokarsinoma dan penghentian stimulasi ovulasi dan 

klomifen. 

 Walaupun demikian, apabila terjadi ruptur kista dan terjadi perdarahan ke 

dalam rongga peritoneum maka diperlukan tindakan laparatomi segera (Gant dan 

Cunningham, 2011:32; Prawirohardjo, 2014:280-281; Benson dan Pernoll, 

2013:576). 

 

Gambar 1.4 Kista Teka Lutein (Colour Atlas of Gynaecology)  

(b) Kista ovarium neoplastik atau proliferatif 

Kista neoplastik ini pada umumnya harus dioperasi, namun hal itupun 

tergantung pada ukuran dan sifatnya. Berikut di bawah ini adalah kista yang 

termasuk dalam kista neoplastik. 

(1) Kistadenoma Ovarii Serosum  

Kistadenoma serosum mencakup sekitar 15%-25% dari keseluruhan tumor 

jinak ovarium. Tumor serosa menyebabkan 20%-50% dari semua neoplasm 

ovarium dan 35%-40% kanker ovarium. Sekitar 70% tumor serosa jinak, 5%-10% 

mempunyai perbatasan potensial ganas dan 20%-25% ganas. Tumor serosa 

unilokuler  ini mula-mula berisi cairan tipis kekuningan dan mempunyai kapsul 

fibrosa yang licin halus kemudian menjadi multilokuler dan timbul pertumbuhan 
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papiler pada permukaan dalam dan luar. Secara histologis tumor serosa terdiri atas 

sel-sel epitel bersilia menyerupai tuba falopi (sel kuboid atau kolumner rendah). 

Seringkali terdapat massa keras berkapur, kecil menyerupai pasir, tajam dalam 

tumor. Tumor ini berdiferensiasi baik pada wanita yang lebih muda sedangkan 

lesi anaplastik lebih lazim pada pasien lebih tua (Benson dan Pernoll, 2013:577). 

Usia penderita berkisar antara 20-50 tahun, pada 12%-50% kasus kista ini 

terjadi  pada kedua ovarium (bilateral). Ukuran kista berkisar antara 5-15 cm dan 

ukuran ini lebih kecil dari rata-rata ukuran kistadenoma musinosum. Kista ini 

berisi cairan serosa, jernih kekuningan. Kistadenoma serosum yang ditemukan 

pada usai 20-30 tahun digolongkan sebagai neoplasma potensi rendah untuk 

transfomasi ganas dan hal ini bertolak belakang dengan penderita pada usia peri 

atau pascamenopause yang memiliki potensi anaplastik yang tinggi. Pada 

sebagian besar kasus tumor ini ditemukan secara kebetulan saat dilakukan 

pemeriksaan rutin. Pada kondisi tertentu penderita akan mengeluhkan rasa tidak 

nyaman di dalam pelvis, pembesaran perut, dan gejala seperti asites 

(Prawirohardjo, 2014:283-284).  

Tumor ovarium serosa dilapisi oleh epitel bersilia yang mirip dengan 

epitel di tuba uterin. Sekitar 70% tumor serosa bersifat jinak, 10% borderline 

maligna, dan 20% adalah karsinoma invasif. Sebagian besar tumor serosa 

asimptomatik dan ditemukan secara tidak sengaja saat pemeriksaan panggul rutin. 

Gejala yang kadang timbul adalah rasa penuh di panggul atau distensi abdomen 

terutama pada pasien yang memiliki tumor sangat besar (Gant dan Cunningham, 

2011:33-34). 
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Perubahan kistadenoma menjadi ganas ditandai oleh (1) proliferasi 

berlebihan dan stratifikasi sel yang luas, (2) pola yang rumit dengan peningkatan 

unsur kelenjar, (3) komposisi cadangan stroma pada sel epitel, (4) anaplasia 

ditandai oleh sel imatur, variasi ukuran dan bentuk sel serta inti sel dengan 

sejumlah anak inti, banyak sel tidak berdifereniasi dan banyak gambaran miotik 

serta (5) invasi stroma atau kapsul oleh unsur kelenjar dengan pembentukan kista 

intralokuler (Benson dan Pernoll, 2013:578).  

 

Gambar 1.5 Kistadenoma Ovarii Serosum (Colour Atlas of Gynaecology) 

(2) Kistadenoma Ovarii Musinosum  

Tumor musinosum ini merupakan tumor dengan ukuran terbesar dari 

tumor dalam tubuh manusia. Terdapat 15 laporan yang menyebutkan berat tumor 

diatas 70 kg (150 lbs) tetapi berdiameter 16-17 cm saat didiagnosis dan terutama 

ditemukan pada dua kelompok umur (10-30 tahun dan >40 tahun) . Tumor ini 

juga asimtomatik dan sebagian besar pasien hanya merasakan pertambahan berat 

badan atau rasa penuh di perut. 

Tumor musinosum berdinding licin halus dengan kapsul liat seperti 

perkamen, cairan musinosum juga tampak berwarna kebiruan didalam kapsul 

yang didndingnya tegang. Dinding tumor ini tersusun dari epitel kolumner yang 
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tinggi dengan inti sel berwarna gelap terletak dibagian basal. Dinding 

kistadenoma musinosum ini pada 50% kasus mirip dengan struktur epitel 

endoserviks dan 50% mirip dengan struktur epitel kolon dimana cairan musin di 

dalam lokolus kista mengandung sel-sel goblet. Penyebaran sel-sel musinosum ke 

dalam peritoneum setelah perluasan atau ruptur tumor musinosum ovarium 

(biasanya tumor dengan kemungkinan keganasan rendah) atau mukokel apendiks 

menghasilkan pertumbuhan sel tumor kolumner tinggi dan penumpukan musin 

dalam abdomen yang dikenal sebagai pseudomiksoma peritonei (peritonitis 

musinosum).  

Meskipun jinak keadaaan ini merupakan komplikasi yang sangat serius 

yang menyebabkan distensi dan obstruksi usus multipel. Angka kematian kira-kira 

50%. Akibat pseudomiksoma peritonei ialah timbulnyapenyakit menahun dengan 

musin terus bertambah danmenyebabkan banyak perlekatan. Akhirnya, penderita 

meninggal karena ileus dan/atau inanisi. Pada kistakadang-kadang dapat 

ditemukan daerah padat, danpertumbuhan papiler. Tempat-tempat tersebut 

perluditeliti dengan seksama oleh karena di situ dapatditemukan tanda-tanda 

ganas. Keganasan ini terdapatdalam kira-kira 5-10% dari kistadenoma 

musinosum(Prawirohardjo, 2014:284-285; Benson dan Pernoll, 2013:578-579). 
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Gambar 1.6 Kistadenoma Ovarii Musinosum (Colour Atlas of Gynaecology) 

(3) Kista Dermoid  

Kista dermoid merupakan tumor terbanyak (10% dari total tumor ovarium 

yang berasal dari sel germinativum). Kista dermoid atau teratoma matang ini 

timbul pada perempuan berusia 30 tahun kebawah. Digolongkan menurut jenis 

jaringan yang dominan dan konfigurasi secara makroskopis (padat dan kistik).  

Kista dermoid jarang mencapai ukuran yang besar, tetapi kadang-kadang 

bercampur dengan kistadenoma ovarii musinosum sehingga diameternya akan 

semakin besar. Unsur penyusun tumor terdiri dari sel-sel yang telah matur 

sehingga kista ini disebut sebagai teratoma matur. Kista dermoid mempunyai 

dinding berwarna putih dan relatif tebal, berisi cairan kental dan berminyak 

karena dinding tumor mengandung banyak kelenjar sebasea dan derivat 

ektodermal (sebagian besar adalah rambut). Dalam ukuran kecil, kista dermoid 

tidak menimbulkan keluhan apapun dan penemuan tumor pada umumnya hanya 

melalui pemeriksaan rutin. Rasa penuh dan berat didalam perut hanya dirasakan 

apabila ukuran tumor cukup besar.  
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Komplikasi kista dermoid dapat berupa torsi, ruptur, perdarahan, dan 

transformasi ganas. Torsi dapat terjadi dengan keluhan nyeri perut yang biasa 

(Prawirohardjo, 2014:285-286;Benson dan Pernol, 2013:581-583).  

        

Gambar 1.7 Kista Dermoid (Colour Atlas of Gynaecology) 

(4) Kista Endometriod 

Kista ini terbentuk akibat adanya jaringan endometrium di luar kavum 

uteri dan miometrium. Kista endometriosis disebut juga sebagai kista cokelat 

(chocolate cyst) karena dimana kandungan dari kista ini berisi darah tua seperti 

coklat. Kista ini lebih sering ditemukan pada usia muda (25-40 tahun) dan gejala 

serta tanda yang paling umum didapatkan adalah dismenorea (makin lama makin 

berat), dispareunia, polip dan hipermenorea dan infertilitas, umumnya 

berhubungan dengan siklus. Kista ini biasanya unilateral dengan permukaan 

licin;pada dinding dalam terdapat satu lapisan sel-sel, yang menyerupai lapisan 

epitel endometrium. Kista ini, yangditemukan oleh Sartesson dalam tahun 1969, 

tidak adahubungannya dengan endometriosis ovarii. 

Ukuran kista membesar saat menstruasi dan umummnya mengalami 

regresi atau asimtomatik pada saat hamil atau menopause. Sekitar 0.3-0,8% kista 
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ini menjadi ganas, terutama bila kista endometriosis berukuran besar (> 15 cm) 

(Rasjidi dkk, 2010:103). 

2) Tumor Jinak  Solid (padat) Ovarium 

(a) Fibroma  

Fibroma timbul secara bilateral pada 2-10% kasus dan ukuran rata-rata 

tumor ini adalah 6 cm. Konsistensi tumor adalah kenyal, padat dengan permukaan 

yang halus dan rata. Sejauh ini fibroma merupakan tumor yang paling sering 

terihat pada kategori ini dan fibroma cenderung lebih besar dibanding tumor lain. 

Fibroma biasanya tidak aktif secara hormonal dan biasanya ditemukan pada 

pemeriksaan rutin panggul sebagai massa adneksa yang kokoh. Tumor ini paling 

umum terlihat pada pasien berumur 40-60 tahun. Secara makroskopis, tumor 

dalam kelompok ini khas unilateral, putih keabuan, berkapsul, bulat, berlobus, 

yang jarang berdiameter >10 cm. Fibroma tersusun atas sel fibrosa (berbentuk 

gelendong) (Prawirohardjo, 2014). 

 

Gambar 1.8 Fibroma Ovari (Colour Atlas of Gynaecology) 

(b) Tumor Brenner 

Robert Meyer merupakan pionir dalam mengenali tumor ini karena 

sebelum ini selalu didiagnosis sebagai fibroma. Ternyata tumor ini mempunyai 
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karakteristik histopatologi yang berbeda karena tersusun dari sarang-sarang atau 

kolon epitel di dalam jaringan fibromatosa. Tumor Brenner (2%-3% dari semua 

tumor primer ovarium) mungkin berasal dari epitel.  

Tumor brenner terjadi pada wanita berumur 40-50 tahun. Tumor ini 

biasanya kecil (dapat mencapai 20 cm) dan unilateral (5%-15% bilateral). Secara 

makroskopis, tumor Brenner merupakan neoplasma padat, halus licin berwarna 

putih abu-abu. Pada irisan tumor tampak homogen dan abu-abu hingga sedikit 

kekuningan dengan ruang-ruang kistik kecil. Sel-sel epitel ini mempunyai inti 

seperti biji kopi akibat lekukan (Benson dan Pernoll, 2013:580). 

 

Gambar 1.9 Tumor Brenner (Colour Atlas of Gynaecology) 
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Tabel 1.1 

Tampilan Makroskopis Tumor Ovarium Jinak dan Ganas 

Jinak Ganas 

Unilateral  Bilateral  

Kapsul utuh Kapsul pecah 

Bebas dari perlekatan Ada perlengketan dengan organ 

sekitarnya 

Peermukaan licin Pertumbuhan abnormal di permukaan 

tumor 

Tidak ada asites Asites hemoragik 

Peritoneum licin Ada metastasis di peritoneum 

Seluruh permukaan tumor viabel Ada bagian-bagian yang nekrotik dan 

berdarah 

Tumor kistik Pada atau kistik dengan bagian-bagian 

padat 

Permukaan dalam kista licin Terdapat pertumbuhan papiler intra 

kista 

Bentuk tumor seragam  Bentuk tumor bermacam-macam 

Sumber:Buku Acuan Nasional  Onkologi dan Ginekologi,  2010:475. 
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5. Faktor Resiko 

Penyebab terjadinya kista ovarium ini dipengaruhi oleh banyak faktor 

yang saling berhubungan. Beberapa faktor resiko yang terjadinya kista ovarium 

adalah sebagai berikut : 

a. Faktor Umur  

Kista sering terjadi pada wanita usia subur atau usia reproduksi, keganasan 

kista ovarium bisa terjadi pada usia sebelum menarache dan usia diatas 45 tahun 

(Manuaba, 2010).  

b. Faktor Genetik 

Riwayat keluarga merupakan faktor penting dalam memasukkan apakah 

seseorang wanita memiliki resiko terkena kista ovarium. Resiko wanita terkena 

kista ovaium adalah sebesar 1,6%. Apabila sesorang wanita memiliki anggota 

keluarga yang mengidap kista, resikonya akan meningkat menjadi 4% sampai 5% 

(Rasjidi, 2009).  

Dalam tubuh kita ada terdapat gen-gen yang berpotensi memicu kanker yaitu 

protoonkogen, protoonkogen ini bisa berubah menjadi onkogen karena faktor 

pemicu seperti pola hidup yang kurang sehat sehingga dapat memicu timbulnya 

sel kanker.  

c. Faktor Reproduksi 

Kista ovarium sering terjadi pada wanita dimasa reproduksi,  menstruasi di 

usia dini (menarche dini) yaitu usia 11 tahun atau lebih muda (<12 tahun) 

merupakan faktor  resiko berkembangnya kista ovarium. Siklus haid yang tidak 

teratur juga merupakan faktor resiko terjadinya kista ovarium (Manuaba, 2010). 
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d. Faktor Hormonal 

Kista ovarium dapat terjadi akibat adanya ketidakseimbangan hormon 

estrogen dan progesteron, misalnya akibat penggunaan obat-obatan yang 

merangsang ovulasi dan obat pelangsing tubuh yang diuretik. Kista fungsional 

dapat terbentuk karena stimulasi hormon gonadotropin atau sensitivitas terhadap 

hormon gonadotropin yang berlebihan (Wiknjosastro, 2007).  

e. Faktor Lingkungan 

Perubahan gaya hidup juga mempengaruhi pola makan yaitu mengkonsumsi 

tinggi lemak dan rendah serat, merokok, konsumsi alkohol, zat tambahan pada 

makanan, terpapar polusi asap rokok atau zat berbahaya lainnya, stress dan kurang 

aktifitas atau olahraga bisa memicu terjadinya suatu penyakit (Bustam, 2007). 

6. Gejala-gejala Kista Ovarium 

a. Gejala Klinis Kista Ovarium 

Menurut Manuaba (2009) keluhaan yang ditimbulkan adalah sebagai 

berikut :  

1) Pembesaran, tumor yang kecil mungkin diketahui saat melakukan 

pemeriksaan rutin. Tumor dengan diameter sekitar 5 cm, dianggap belum 

berbahaya kecuali bila dijumpai pada ibu yang menopause atau setelah 

menopause. Besarnya tumor dapat menimbulkan gangguan berkemih dan buang 

air besar terasa berat dibagian bawah perut ibu, dan teraba tumor di perut. 

2) Gejala gangguan hormonal, indung telur merupakan sumber hormon 

wanita yang paling utama sehingga bila terjadi pertumbuan tumor dapat 

mengganggu pengeluaran hormon. Gangguan hormon selalu berhubungan dengan 
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pola menstruasi yang menyebabkan gejala klinis berupa gangguan pola 

menstruasi kerena tumor mengeluarkan hormon. 

3) Gejala klinis yang terjadi oleh karena komplikasi tumor. Gejala 

komplikasi tumor dapat berbentuk infeksi kista ovarium (dengan gejala demam, 

perut sakit tegang dan nyeri lepas, penderit tampak sakit). Mengalami torsi pada 

tangkai (dengan gejala perut mendadak sakit tidak tertahan dan keadaan umum 

penderita cukup baik kecuali sakitnya). 

Menurut Nugroho (2010 : 104), kebanyakan wanita yang memiliki kista 

ovarium tidak memiliki gejala sampai periode tertentu. Namun beberapa wanita 

dapat mengalami gejala dibawah ini : 

1) Nyeri saat menstruasi 

2) Nyeri di perut bagian bawah 

3) Nyeri pada saat berhubungan seksual 

4) Nyeri pada punggung terkadang menjalar sampai ke kaki 

5) Nyeri saat buang air kecil atau buang air besar 

6) Siklus menstruasi tidak teratur, bisa juga jumlah darah yang keluar banyak 

7. Komplikasi Kista Ovarium  

Menurut Wiknjosastro (2008 : 348) komplikasi yang terjadi pada tumor, 

antara lain : 

1) Perdarahan intra-tumor  

Prdarahan ke dalam kista biasanya terjadi sedikit-sedikit, sehingga 

berangsur-angsur menyebabkan pembesaran pada kista, dan sehingga hanya 

menimbulkan gejala-gejala klinik yang minimal. Akan tetapi, kalau perdarahan 
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terjadi sekonyong-konyong dalam jumlah yang banyak, akan terjadi distensi cepat 

dari kista yang menimbulkan nyeri perut mendadak. 

2) Torsio atau Perputaran tangkai  

Tumor bertangkai sering terjadi perputaran tangkai, secara perlahan 

sehingga tidak banyak menimbulkan rasa nyeri badomen. Perputaran tangkai 

mendadak menimbulkan tarikan melalui ligamentum infundibulopelvikum 

terhadap peritoneum parietal dan ini menimbulkan rasa sakit. Jika putaran tangkai 

berjalan terus, akan terjadi nekrosis hemoragik dalam tumor, dan jika tidak 

diambil tindakan segera dapat terjadi robekan dinding kista dengan perdarahan 

intrabdominal atau peradangan sekunder.  

3) Terjadi infeksi pada tumor  

Infeksi pada tumor terjadi jika dekat pada tumor ada sumber kuman 

patogen, seperti appendisitis, divertikulitis. Infeksi pada kista terjadi akibat infeksi 

asenden dari serviks, tuba dan menuju lokus ovulasi, sampai abses. Keluhan 

infeksi kista ovarium yaitu menimbulkan gejala badan panas, nyeri pada 

abdomen, perut terasa tegang serta mengganggu aktivitas sehari-hari (Manuaba, 

2010). 

4) Robekan dinding kista  

Robekan dinding kista terjadi pada torsi tangkai, akan tetapi dapat pula 

sebagai akibat trauma, seperti jatuh, atau pukulan pada perut, dan lebih sering 

pada waktu persetubuhan. Kalau kista hanya mengandung cairan serus, rasa nyeri 

akibat robekan dan iritasi peritoneum segera mengurang. Akan tetapi jika robekan 

pada kista disertai hemoragi yang timbul secara akut, maka perdarahan bebas 
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dapat berlangsung terus ke dalam rongga peritoneum dan menimbulkan rasa nyeri 

terus menerus disertai tanda-tanda abdomen akut. 

5) Degenerasi ganas kista ovarium  

Setelah tumor diangkat perlu dilakukan pemeriksaan mikroskopis untuk 

melihat kembali secara seksama terhadap kemungkinan perubahan keganasan 

yang terajdi pada tumor. Adanya asites dalam hal ini mencurigakan maka akan 

dilakukan tindakan lanjutan dan segera pada tumor tersebut. 

7. Diagnosa  

Metode-metode yang dapat menolong dalam pembuatan diagnosa yang 

tetap dan tepat antara lain: 

a. Anamnesa  

Anamnesa lengkap merupakan bagian penting dari diagnosis tumor 

adneksa. Pertanyaan tentang rasa nyeri, lokasi, dan derajat nyeri serta kapan 

mulai timbulnya rasa nyeri tersebut akan  memudahkan penegakan diagnosis. 

b. Pemeriksaan fisik (termasuk pemeriksaan dalam rongga panggul) 

1) Fisik umum sebagai tanda vitalnya. 

2) Pemeriksaan palpasi: teraba tumor di abdomen (bentuk kista padat), 

bergerak, terasa nyeri atau tidak nyeri. 

3) Pemeriksaan dalam: melihat letak tumor apakah melekat dengan uterus. 

4) Pemeriksaan spekolum: melihat serviks dilakukan biopsi atau PAP smear. 

5) Pemeriksaan rektal: memberikan konfirmasi jelas tentang keberdaan tumor 

(Manuaba, 2010). 
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c. Pemeriksaan penunjang atau tambahan antara lain menurut (Winkjosastro 

2008:350) 

1) Laparaskopi  

Pemeriksaan ini sangat berguna untuk mengetahui apakah sebuah tumor 

berasal dari ovarium atau tidak, dan untuk menentukan sifat-sifat tumor itu. 

2) Ultrasonografi  

Dengan pemeriksaan ini dapat di tentukan letak, batas dan permukaan 

tumor, apakah tumor berasal dari uterus, ovarium, atau kandung kencing, apakah 

tumor kistis atau solid dan dapat di bedakan pula cairan dalam rongga perut yang 

bebas dan tidak.  

USG  pada  kista  ovarium  akan  terlihat  sebagai  struktur kistik yang 

bulat (kadang-kadang oval) dan terlihat sangat echolucent  dengan  dinding-

dinding  yang  tipis/tegas/licin  dan  di tepi belakang kista nampak bayangan echo 

yang lebih putih dari dinding depannya. Kista ini dapat bersifat unilokuler (tidak 

bersepta)   atau   multilokuler   (bersepta-septa).   Kadang-kadang terlihat  bintik-

bintik  echo  yang halus-halus (internal  echoes)  di dalam kista yang berasal dari 

elemen-elemen darah di dalam kista. 

3) Foto Rontgen  

Pemeriksaan ini berguna untuk menentukan adanya hidrotoraks. 

Selanjutnya, pada kista dermoid kadang-kadang dapat dilihat gigi dalam tumor.  

4) CT scan  

Dengan menggunakan CT scan kista ovarium akan di dapatkan massa 

kistik berdinding tipis yang memberikan penyengatan kontras pada dindingnya. 
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5) MRI (Magnetic Resonance Imaging) 

Gambaran MRI lebih jelas memperlihatkan jaringan halus dibandingkan 

dengan CT-scan, serta ketelitian dalam mengidentifikasi lemak dan produk darah. 

CT-scan dapat memberikan petunjuk tentang organ asal dari massa yang ada. 

MRI tidak terlalu dibutuhkan dalam beberapa/banyak kasus. USG dan MRI jauh 

lebih baik dalam mengidentifikasi kista ovarium dan massa/tumor pelvis 

dibandingkan dengan CT-scan. 

6) CA-125  

Dokter juga memeriksa kadar protein di dalam darah yang disebut CA125. 

Kadar CA-125 juga meningkat pada perempuan subur, meskipun tidak ada proses 

keganasan. Tahap pemeriksaan CA-125 biasanya dilakukan pada perempuan yang 

beresiko terjadi proses keganasan. 

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

pengalaman para ahli membuktikan bahwa ada beberapa penyakit yang telah 

muncul pada waktu tertentu yang dapat sembuh dan tidak dapat sembuh dalam 

waktu yang singkat maupun waktu yang lama. Hal ini disebabkan oleh faktor-

faktor personal maupun kemajuan sarana prasarana.  

Berkaitan dengan pernyataan diatas, maka perlu diketahui bahwa jauh 

sebelum perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menemukan beberapa 

penyakit dalam tubuh seseorang, Islam sudah lebih dulu mengenal beberapa 

penyakit salah satunya adalah penyakit yang berkaitan dengan kandungan seorang 

wanita yaitu kista ovarium yang merupakan jenis penyakit tumor jinak pada rahim 

yang berasal dari kegagalan ovulasi yang menyebabkan terjadinya tumor yang 
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berisi cairan. Hal ini terbukti dengan adasnya firman Allah swt. sebagai dalam QS 

ar-Ra‟d/13:8 

ََ  ْ  ۖ  اللَُّه يَ ْعَلُم َما ََتِْمُل ُكلُّ أُنْ َثٰى َوَما َتِغيُض اْْلَْرَحاُم َوَما تَ ْزَداُد  ُُ وَُك لُّ  ََ ٍء ِعْن 
ارٍ                 ََ  ِبِْق

 
 

Terjemahnya : 
Allah menegetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan  apa yang 
berkurang di dalam rahim dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-
Nya ada ukuran(nya). (QS ar-Ra’d/13:8) (Kementerian Agama RI, Alqur’an 

dan Terjemahnya. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia. 2012.) 
 
Setelah ayat-ayat yang lalu membuktikan kekuasaan Allah swt, kini 

diuraikan ilmu-Nya yang sangat luas lagi mencakup segala yang kecil dan yang 

besar. Tuhan Yang Maha Mengetahuilah yang menentukan juga jenis ayat atau 

mukjizat yang diturunkan-Nya kepada setiap rasul. Salah satu objek pengetahuan-

Nya adalah tentang kandungan dan Allah juga mengetahui segala sesuatu yang 

baik menyangkut kandungan maupun selain kandunngan, pada sisi-Nya ada 

ukuran-Nya yang sangat teliti, baik dalam kualitas, kuantitas, maupun kadar, 

waktu dan tempatmya (Tafsir Al-Mishbah M.Quraish Shihab).  

8. Penatalaksanaa Medis Kista Ovarium 

Terapi kista ovarium bergantung dari beberapa faktor yaitu ukuran dan 

jenis kista, umur, kondisi kesehatan, rencana kehamilan di masa depan, demikian 

juga dengan beratnya gejala-gejala yang terjadi ada dua prinsip penting dalam 

menajemen kista ovarium antara lain : 
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a. Sikap wait and see (Observasi) 

Jika menghadapi tumor ovarium yang tidak memberikan gejala atau 

keluhan pada penderita dan yang besarnya tidak melebihi jeruk nipis dengan 

diameter kurang dari 5 cm, kemungkinan besar tumor tersebut adalah kista folikel 

atau kista korpus luteum. Tidak jarang tumor-tumor tersebut mengalami 

pengecilan secara spontan dan menghilang, sehingga pada pemeriksaan ulangan 

setelah beberapa minggu dapat ditemukan ovarium yang kira-kira besarnya 

normal. Oleh sebab itu, dalam hal ini hendaknya diambil sikap menunggu selama 

2 sampai 3 bulan, sementara mengadakan pemeriksaan ginekologi berulang. Jika 

selama waktu observasi dilihat peningkatan dalam pertumbuhan tumor tersebut, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa kemungkinan besar tumor tersebut bersifat 

neoplastik, dan dapat dipertimbangkan satu pengobatan operatif (Wiknjosastro, 

2008:350-351). 

b. Terapi bedah atau operasi  

Tindakan operasi pada tumor ovarium neoplastik yang tidak ganas ialah 

pengangkatan tumor dengan mengadakan reseksi pada bagian ovarium yang 

mengandung tumor. Akan tetapi, jika tumornya besar atau ada komplikasi, perlu 

dilakukan pengangkatan ovarium, biasanya disertai dengan pengangkatan tuba 

(salpingo-ooferoktomi). Jika terdapat keganasan, operasi yang tepat ialah 

histeroktomi dal salpingo-ooforektomi bilateral (Wiknjosastro, 2008:351). 
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Prinsip   pengobatan   kista   dengan   pembedahan   (operasi) menurut 

Yatim, (2005: 23) yaitu: 

 1) Apabila kistanya kecil (misalnya, sebesar permen) dan pada pemeriksaan 

sonogram tidak terlihat tanda-tanda proses keganasan, biasanya dokter melakukan 

operasi dengan laparoskopi. Dengan cara ini, alat laparoskopi dimasukkan ke 

dalam rongga panggul dengan melakukan sayatan kecil pada dinding perut, yaitu 

sayatan searah dengan garis rambut kemaluan.  

2) Apabila kistanya besar, biasanya pengangkatan kista dilakukan dengan 

laparatomi. Teknik ini dilakukan dengan pembiusan total. Dengan cara 

laparatomi, kista bisa diperiksa apakah sudah mengalami proses keganasan 

(kanker) atau tidak. Bila sudah dalam proses  keganasan,  operasi  sekalian  

mengangkat  ovarium  dan saluran tuba (salpingo ooferoktomi), jaringan lemak 

sekitar serta kelenjar limfe. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya diatas mengenai kista ovarium, ada 

beberapa metode yang digunakan untuk mengangkat penyakit kista tersebut yaitu 

histerektomi, kistektomi dan salpingo oforektomi.  Sehingga sangatlah tepat jika 

dalam sebuah hadits Rosulullah menegasakan bahwa setiap suatu penyakit tidak 

diturunkan oleh Allah swt kecuali Dia menurunkan penyembuhannya. 

Sebagaimana Rosulullah saw, yang beliau ucapkan kepada seseorang badui Arab 

yang bertanya kepada-Nya: 
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Artinya: 
Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sebuah penyakit melainkan 
menurunkan pula obatnya. Obat itu diketahui oleh orang yang bisa 
mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak bisa 
mengetahuinya.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, beliau 
menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Bushiri menshahihkan 
hadits ini dalam Zawa`id-nya. Lihat takhrij Al-Arnauth atas Zadul Ma‟ad, 4/12-
13) 

Sebagai kesimpulan, Al-Qur‟an dan hadits sebagai gudang ilmu 

pengetahuan yang sangat komplit karena sebelum ilmu kedokteran berkembang 

dan mengungkapakan semua yang berkaitan dengan suatu penyakit, baik itu 

penyebab maupun pengobatannya Islam sudah lebih dahulu mengetahuinya dan 

mengajarkan kita untuk bagaimana mencegah dan mengobati penyaki tersebut. 

9. Perawatan Post Operasi 

Menurut Johnson (2008) perawatan post operasi yang perlu dilakukan 

anatara lain : 

a. Perawatan luka insisi/post operasi  

Beberapa prinsip yang perlu diimplementasikan antara lain: 

1) Balutan dari kamar operasi dapat dibuka pada hari pertama pasca operasi.  

2) Luka harus dikaji setelah operasi kemudian stiap hari pasca operasi sampai 

klien diperbolehkan pulang. 

3) Pembalutan dengan teknik aseptik. 

b. Pemberian cairan 

Pada 24 jam pertama klien harus puasa pasca operasi, maka pemberian 

cairan perinfus harus cukup banyak dan mengandung elektrolit yang diperlukan  

agar tidak terjadi hipotermia, dehidrasi, dan komplikasi pada organ-organ lainnya. 
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Cairan yang dibutuhkan biasanya dekstrose 5-10%, garam fisiologis, dan 

ranger laktat (RL) secara bergantian. Jumlah tetesan tergantung pada keadaan dan 

kebutuhan, biasanya kira-kira 20 tetes per menit. Bila kadar hemoglobin darah 

rendah, berikan transfusi darah atau pocked-cell sesuai dengan kebutuhan. 

c. Diet  

Pemberian cairan perinfus biasanya dihentikan setelah klien flatus, lalu 

dimulailah pemberian minuman dan makanan per oral, sebenarnya pemberian 

sedikit minuman sudah boleh diberikan 6-10 jam pasca operasi berupa air putih 

atau air teh yang jumlahnya dapat dinaikan pada hari pertama dan kedua pasca 

operasi. Setelah infus dihentikan, berikan makanan bubur saring, minuman, buah 

dan susu. Selanjutnya secara bertahap diperbolehkan makan bubur dan akhirnya 

makan biasa. 

d. Nyeri  

Dalam 24 jam pertama, rasa nyeri masih dirasakan di daerah operasi. 

Untuk mengurangi rasa nyeri pada luka operasi dapat diberikan obat anti sakit dan 

penenang seperti suntikan intramuscular (IM) pethidin dengan 100-150 mg atau 

morpin sebanyak 10-15 mg atau secara perinfus atau obat-obatan lainnya. 

e. Mobilisasi  

Mobilisasi segera sangat berguna untuk mebantu jalannya penyembuhan 

klien. Miring ke kanan dan ke kiri sudah dapat dimuali 6-10 jam pertama pasca 

operasi setelah klien sadar. Latihan pernafasan dapat dilakukan sambil tidur 

terlentang sedini mungkin setelah sadar. Pada hari kedua pasien dapat latihan 
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duduk selam 5 menit dan tarik bafa dalam-dalam. Kemudian tidur diubah menjadi 

setengah duduk atau semi fowler. 

Selanjutnya secara berturut-turut hari demi hari klien dianjurkan belajar 

duduk sehari, belajar berjalan dan kemudian berjalan sendiri pada hari ketiga 

sampai hari kelima pasca operasi. 

f. Kateterisasi  

Kandung kemih yang penuh menimbulkan rasa nyeri dan tidak nyaman 

pada klien. Karena itu dianjurkan pemasangan kateter tetap (balon kateter) yang 

terpasang 24-48 jam atau lebih lama tergantung jenis operasi. Dengan cara ini 

urine dapat ditampung dan diukur dalam kantong plastik secara periodik. Bila 

tidak dipasang kateter tetap dianjurkan untuk melakuka pemasangan kateter rutin 

kira-kira 12 jam pasca operasi, kecuali bila klien dapat berkemih sendiri. 

g. Pemeberian antibiotik  

1) Antibiotik, kemoterapi dan anti inflamasi 

2) Obat-obatan pencegah perut kembung 

Untuk mencegah perut kembug dan untuk memperlancar kerja saluran 

pencernaan dapat diberikan secara oral maupun suntikan. 

h. Perawatan Rutin   

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan dan pengukuran 

adalah : 

1) Tanda-tanda vital, meliputi tekanan darah (TD), nadi, pernafasan dan suhu 

2) Jumlah cairan yang masuk dan keluar (urine) 

3) Pemeriksaan lainnya menurut jenis oprerasi dan kasus. 
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10. Pencegahan Kista Ovarium  

 Sejauh ini dikalangan masyarakat terapi yang diketahui untuk kista 

ovarium adalah dengan menngunakan operasi. Namun sebagian besar warga 

indonesia masih menganggap operasi adalah hal yang memberatkan terutama 

bagi masyarakat dengan pendidikan dan penenghasilan yang tergolong rendah. 

Selain itu, proses pasca operasi yang butuh kontrol teratur di fasilitas kesehatan 

yang memadai, membuat masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman sulit 

mendapatkan akses kesehatan.  

Kista ovarium menjadi salah satu penyakit terbanyak pada wanita usia 

subur, dan merupakan penyakit yang serius karena dapat menurunkan angka 

kehamilan sehat dan lahir sehat, menjadi salah satu fokus untuk dicegah 

perkembangan dan kejadiannya.  

Saat ini berkembang penelitian potensi zat alamiah, seperti tumbuh-

tumbuhan dan buah-buahan sebagai terapi pencegahan pada penyakit tertentu 

salah satunya adalah tanaman sirsak. Tanaman sirsak selama beberapa tahun 

dipercaya berkhasiat mencegah kajadian dan perkembangan kista ovarium.  

Dibawah ini penjelasan menganai beberapa khasiat dan kandungan dari 

buah sirsak yang dapat mencegah penyakit kista ovarium, yang dilakukan 

penelitian oleh Susanti dan Anugerah Indah Sari pada tahun 2017 sebagai 

berikut: 

a. Buah sirsak merupakan penghambat reaksi oksidasi dengan mengikat radikal 

bebas yang merupakan prekursor kanker. Buah sirsak mengandung banyak 

senyawa polifenol dan vit C. Senyawa fenol dan flovonoid (polifenol) yang 
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banyak terkandung dalam bauh sirsak akan berikatan dengan elektron dan 

radikal bebas dalam tubuh sehingga dapat menurunkan resiko tumor dalam 

sebuah makanan.  Polifenol ini dalam kinerjanya mengganggu atau 

mengubah sinyal area proses karsinogenik intrasel dengan bertindak pada 

jaringan molekul terlibat dalam inisiasi dan atau promosi kanker. Polifenol 

juga mengandung senyawa yang meningkatkan apoptosis pada sel kanker 

(caspases, bcl-2 genes).  

b. Flavonoid fungsinya sama seperti polifenol yaitu sebagai antioksidan yang 

amouh mencegah sekaligus mengatasi neoplasma. Mekanisme kerja 

flavonoid dalam mengatasi neoplasma dengan menginaktifkan karsinogen, 

penghambat siklus sel, dan induksi opoptosis. Sebagai efek tambahan dari 

polifenol, flavonoid juga mampu berikatan dengan reseptor estrogen α (Reα) 

sehingga dapat menurunkan estrogen yang terikat dalam tubuh yang dapat 

memicu terbentuknya kista folikel ovarium.  

c. Acetogenis adalah suatu senyawa yang terdapat didalam sirsak yang 

memiliki kemampuan kemotrapi. Hal ini disebabkan asetogenis mengandung 

senyawa paw-paw yang punya efek kesehatan dan komplemen aman untuk 

komplemen terapi neoplasma. Acetogenis muncul sebagai selektif sitotoksik 

untuk beberapa tipe kanker dan punya efek potensial selektif untuk melawan 

A2780 sel tumor ovarian pada manusia. Hasil lain juga menunjukan 

menurunkan sel kanker dan MDR (multi drugs resistance) pada sel tumor 
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C. Proses Menajemen Asuhan Kebidanan  

1. Pengertian Menajemen Asuhan Kebidanan 

Manajemen kebidanan adalah suatu proses pemecahan masalah dalam 

kasus kebidanan yang dilakukan secara sistematis, diawali dari pengkajian data 

(data subjektif dan objektif) di analisis sehingga didapatkan diagnosa kebidanan 

aktual dan potensial, masalah dan kebutuhan, adanya perencanaan, pelaksanaan 

hingga evaluasi. 

Menajemen kebidanan adalah metode dan pendekatan pemecahan 

masalah ibu dan anak yang khusus dilakukan oleh bidan dalm memberikan 

asuhan kebidanan kepada individu, keluarga dan masyarakat (Depkes RI,2005). 

2. Tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan 

Adapun 7 (tujuh) langkah manajemen kebidanan menurut Helen Varney 

adalah : 

a. Langkah I (Pengumpulan Data Dasar) 

Langkah pertama merupakan awal yang akan menentukan langkah 

berikutnya. Mengumpulkan data adalah menghimpun informasi tentang klien. 

Memilih informasi data yang tepat di perlukan analisa suatu situasi yang 

menyangkut manusia yang rumit karena sifat manusia yang komplek. Untuk 

memperoleh data di lakukan dengan cara : 

1) Anamnesa 

Anamnesa melalui melakukan tanggung jawab untuk memperoleh data 

meliputi biodata pasien, keluhan utama waktu masuk, riwayat penyakit,riwayat 
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kesehatan keluarga, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu dan riwayat 

operasi. 

Pada kasus kista ovrium klien akan mengeluh adanya nyeri saat 

menstruasi, nyeri pada saat berhubungan badan, nyeri pada punggung terkadang 

menjalar sampai ke kaki, nyeri saat buang air kecil dan atau buang air besar, dan 

siklus menstruasi tidak teratur sampai terkadang jumlah darah keluar banyak. 

2) Pemeriksaan Fisik 

Keadaan umum pasien, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik yang di 

lakukan secara inspeksi, palpasi dan di lakukan pemeriksaan penunjang (USG). 

Pada kasus kista ovarium terdapat massa pada perut klien saat pemeriksaan 

palpasi dan adanya nyeri saat ditekan di daerah perut klien. 

b. Langkah II (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Aktual) 

Pada langkah ini, dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau 

masalah berdasarkan interpretasi atas data-data dan kebutuhan klien yang di 

kumpulkan. Data dasar yang sudah di kumpulkan di interpretasikan sehingga 

dapat merumuskan diagnosa dan masalah yang spesifik. Pada langkah ini bidan 

harus berfikir kritis agar diagnosa yang di tegakkan benar-benar tepat. 

Kasus kista ovarium di tetapkan berdasarkan data dasar yang di 

kumpulkan bahwa klien tersebut didapatkan pada waktu pemeriksaan fisik adanya 

massa dan nyeri tekan di daerah perut klien dan pemeriksaan USG  pada  kista  

ovarium  akan  terlihat  sebagai  struktur kistik yang bulat (kadang-kadang oval) 

dan terlihat sangat echolucent  dengan  dinding-dinding  yang tipis/tegas/licin dan 
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di tepi belakang kista nampak bayangan echo yang lebih putih dari dinding 

depannya. 

c. Langkah III (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial) 

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa atau 

masalah potensial. Hal ini berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang 

sudah di identifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan di 

lakukan pencegahan. Sambil mengamati klien, bidan di harapkan dapat bersiap-

siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi. 

Pada kasus kista ovarium masalah yang bisa timbul jika kista ovarium  ini 

tidak dapat diatasi dengan seksama dengan dilakukannya pemeriksaan dan 

pemantauan sedini mungkin  maka kista ovarium ini akan berdegenarsi pada 

keganasan  yang bisa menyebabkan kematian. 

d. Langkah IV (Perlunya Tindakan Segera/Kolaborasi) 

Beberapa data menunjukkan situasi emergensi dimana bidan perlu 

bertindak segera demi keselamatan klien, beberapa data menunjukkan situasi yang 

memerlukan tindakan segera sementara menunggu instruksi dokter. Mungkin juga 

memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lain. Bidan mengevaluasi situasi 

setiap pasien untuk menentukan asuhan pasien yang paling tepat. Langkah ini 

mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan. 

Pada kasus kista ovarium  diperlukan adanya tindakan segera dan 

kolaborasi dengan dokter spOG untuk penanganan lebih lanjut.  
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e. Langkah V (Merencanakan Asuhan yang Menyeluruh) 

Pada langkah ini di rencanakan asuhan yang menyeluruh, di tentukan oleh 

langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen 

terhadap diagnosa atau masalah yang telah di identifikasi atau diantisipasi, dan 

pada lankah ini reformasi/data dasar yang tidak lengkap dapat di lengkapi. 

Pada kasus kista ovarium  rencana asuhan yang di berikan adalah 

mengobservasi keadaan umum dan tanda-tanda vital, memberi intake infuse, 

berkolaborasi dengan dokter spOG untuk melaukan pemeriksaan USG untuk 

melihat jenis dan bentuk dari kista ovarium itu sendiri. Agar dapat dilakukan 

tindakan segera. 

Jika pada pemeriksaan didapatkan kista fungsional seperti kista folikel dan 

korpus luteum maka tindakan yang dilakukan adalah hanya memantau kista 

tersebut, biasanya selama 1-2 siklus menstruasi kista ini akan menghilang, serta 

alternatif terapi yang dapat diberikan adalah pil KB dengan maksud menekan 

proses ovulasi. Namun jika pada pemeriksaan didapatkan kista yang menetap dan 

semakin membesar serta menimbulkan berbagai gejala yang spesifik seperti nyeri 

yang hebat dan perdarahan maka dilakukannya tindakan pembedahan atau operasi 

pengangkatan kista untuk menghindari degenerasi kista menjadi ganas. 

Pemebedahan yang digunakan adalah histerektomi dan jika kista tersebut sudah 

lama dalam proses keganasan maka tindakan operasi yang dilakukan adalah 

pengangkatan ovarium dan saluran tuba fallopi (salpingooferoktomi bilateral). 
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f. Langkah VI (Melaksanakan Perencanaan dan Penatalaksanaan) 

Pada langkah ini, rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan 

pada langkah kelima di laksanakan secara efesien dan aman. Perencanaan ini bisa 

di lakukan oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien, atau anggota tim kesehatan 

lain. Meskipun bidan tidak melakukannya sendiri tetapi bidan tetap memiliki 

tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaanya untuk meningkatkan mutu dan 

asuhan pada kasus kista ovarium.  

g. Langkah VII (Evaluasi) 

Pada langkah ini di lakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang telah di 

berikan, meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah 

terpenuhi sesuai dengan sebagaimana telah di identifikasi masalah dalam 

diagnosis. Rencana tersebut dapat di anggap efektif jika memang sesuai dengan 

masalah dan diagnosis pasien, juga benar pelaksanaannya. Selain melakukan 

evaluasi terhadap hasil asuhan yang di berikan, bidan juga dapat mengevaluasi 

proses asuhan yang telah di berikan. Dengan harapan, hasil evaluasi proses sama 

dengan hasil evaluasi secara keseluruhan. Seperti pada kasus kista ovarium 

diharapkan dapat terlaksana seperi : kebutuhan terpenuhi, rasa nyeri yang 

dirasakan dapat menurun dan kondisi umum klien baik. 

h. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP) 

Pola pikir yang di gunakan oleh bidan dalam asuhan kebidanan mengacu 

pada langkah Varney dan proses dokumentasi asuhan kebidanan menggunakan 

Subjektif, Objektif, Assesment, Planning (SOAP) dengan melampirkan catatan 

perkembangan. 
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1. S (Subjektif) merupakan hasil anamnesis, baik informasi langsung dari 

klien ataupun keluarga pasien. 

2. O (Objektif) merupakan hasil pemeriksaan yang di lakukan oleh bidan. 

Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan keadaan umum, pemeriksaan 

tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik secara head to toe dan pemeriksaan 

penunjang (pemeriksaan laboratorium baik darah, urine, tinja, dan cairan 

tubuh serta pemeriksaan USG) 

3. A (Assesment) merupakan penegakan diagnosa aktual maupun potensial 

dan menentukan kebutuhan dan merupakan hasil analisis dan interpretasi 

data subjektif maupun objektif dalam identifikasi diagnosa/masalah 

antisipasi diagnosis/masalah potensial dan perlunya tindakan segera oleh 

bidan atau rujukan. 

4. P (Planning) merupakan seluruh penatalaksanaan diagnosa kebidanan 

yang telah di tegakkan, seuai dengan kebutuhan yang telah disusun. 

SOAP ini dilakukan pada asuhan gangguan sistem reproduksi dengan 

kasus kista ovarium pada tahap berikutnya, dan atau kunjungan berikutnya 

yang dilakukan selama 4 kali kunjungan untuk memantau perkembangan 

klien. 
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BAB III  

STUDI KASUS 

 

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN GANGGUAN SISTEM 
REPRODUKSI DENGAN KISTA OVARIUM 

DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR  
TANGGAL 18-22 JULI 2018 

 

No Register    : 36xxxx 

Tanggal Masuk Rumah Sakit  :  18  Juli 2018  pukul : 11.20 WITA 

Tanggal Pengkajian   :  18  Juli 2018  pukul : 11.25 WITA 

Tanggal Operasi   : 19 Juli 2018  pukul : 08.30 WITA 

Nama Pengkaji   : Mafiyana Adinda Umar Saputri 

A. Langkah I (Identifikasi Data Dasar) 

1. Identitas  

Nama               : Ny. S / Tn. A   

Umur     : 55 tahun / 58 tahun 

Nikah/ Lamanya   : 1x / 25 tahun 

Suku                : Makassar / Makassar 

Agama     : Islam / Islam  

Pendidikan               : SMP / SMP 

Pekerjaan     : IRT / Buruh Harian 

Alamat     : Takalar 

1. Keluhan Utama  

Ibu mengatakan sudah berhenti menstruasi sejak 4 tahun yang lalu, 

mendadak pada bulan maret, april, mei dan juni 2018 keluar darah seperti 

55 
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menstruasi dan disertai nyeri, kemudian pada bulan juli ibu merasakan 

ada benjolan pada perut bagian bawah sebelah kiri sampai sekarang dan 

menimbulkan rasa berat serta nyeri.   

2. Riwayat Keluhan Utama  

Ibu mengatakan timbul keluhan nyeri perut bagian bawah dan perut 

terasa penuh dirasakan sejak 1 minggu yang lalu, lama keluhan yang 

dirasakan ibu ± 15 menit tiap harinya, sifat keluhan yang dirakan sering 

hilang dan timbul sehingga sangat mengganggu aktifitas ibu sehari-hari.  

3. Riwayat Kesehatan Yang Lalu 

a. Tidak ada riwayat penyakit menular seperti Heptitis B, TBC, dan HIV/AIDS 

b. Tidak ada riwayat penyakit menurun seperti Jantung, DM dan Hipertensi  

c. Tidak ada riwayat penyakit alergi terhadap makanan maupun obat-obatan 

4. Riwayat Kesehatan Keluarga 

Dari pihak ibu maupun bapak (orang tua) tidak ada riwayat penyakit 

keturunan seperti Jantung, DM dan Hipertensi 

5. Riwayat Reproduksi  

a. Riwayat Menstruasi  

1) Menarche  : ± 14 tahun 

2) Siklus Haid  : 28-35 hari 

3) Lamanya  : 5-7 hari 

4) Dismenorhea : tidak ada  
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6. Riwayat Obstetri  

Kehamilan, Persalinan, dan Nifas yang lalu 

 

7. Riwayat KB 

Ibu tidak pernah menggunakan KB dalam bentuk apapun  

8. Riwayat Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari 

a. Nutrisi 

Sebelum Sakit       

Makan   : 3 x sehari     

Porsi    : 1 piring    

Keluhan    : tidak ada     

Minum    : 4-8 gelas     

Jenis    : air putih, teh     

Keluhan   : tidak ada  

Selama Sakit  

Makan  : 3 x sehari     

Hamil 

Ke 

Umur 

Kehamilan 

Jenis 

Persalinan 

Penolong Jenis 

Kelamin 

BB Lahir Nifas 

Laktasi Kompikasi 

1 Aterm Spontan Dukun Laki-laki - ASI - 

2 Aterm Spontan Dukun Laki-laki - ASI - 

3 Aterm Spontan Bidan Perempuan 3200 gr ASI - 
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Porsi   : 1 piring    

Keluhan   : nyeri perut bagian bawah      

Minum   : 4-8 gelas     

Jenis   : air putih, teh    

Keluhan   : tidak ada  

b. Eliminasi  

BAB  : 1 x sehari  

Konsistensi : lembek  

Warna  : kuning kecoklatan  

BAK  : 4-6 x sehari  

Warna  : kuning jernih   

c. Istirahat  

Sebelum Sakit 

Siang  : ± 2 jam  

Malam  : ± 8 jam  

Selama Sakit 

Siang  : ± 2 jam  

Malam  : ± 7 jam 

d. Aktivitas  : Ibu mengatakan melakukan aktivitas sebagi ibu rumah tangga 

seperti menyapu, mencuci dan mengepel  

e. Personal Hygiene  

Mandi    : 2 x sehari  

Sikat Gigi   : 2 x sehari  
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Membersihkan Kelamin : setiap sudah BAK dan BAB dan setiap kali mandi 

Mengganti Pakaian Dalam : 2x sehari atau setiap kali basah 

f. Data Psikologi 

Ibu mengatakan merasa cemas dan takut dengan kondisinya saat ini. 

g. Data Sosial Budaya 

Ibu mengatakan tidak mengikuti adat kebiasaan di daerah tempat tinggalnya 

yang bisa mengganggu kesehatannya. 

h. Ketaatan Beribadah 

Ibu mengatakan teratur menjalankan sholat lima waktu. 

i. Data Ekonomi  

Penghasilan keluarga cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya rumah 

sakit ditanggung oleh keluarga.  

j. Pemeriksaan Fisik  

1. Pemeriksaan Umum  

Keadaan Umum : Ibu tampak lemah dan cemas 

Kesadaran   : Composmentis  

Berat badan   : 46 kg 

Tinggi badan   : 153 cm 

Tanda-tanda Vital   

Tekanan Darah  : 130/70 mmHg  

Pernapasan  : 20 x / menit 

Nadi   : 78 x / menit    

Suhu    : 36,6 o   
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2. Pemeriksaan Head to toe terfokus secara inspeksi dan palpasi 

a) Kepala  

Rambut bersih, tidak ada massa dan nyeri tekan  

b) Wajah  

Tampak pucat, tidak ada oedema dan nyeri tekan  

c) Mata  

Simetris, sklera putih tidak ikterik dan konjungtiva merah muda  

d) Mulut dan gigi  

Bibir lembab, tidak ada caries gigi  

e) Telinga  

Simetris, tidak ada serumen dan pendengaran baik 

f) Leher  

Tidak pembeseran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis  

g) Payudara  

Simetris kiri dan kanan, puting susu meonjol, tidak ada massa dan 

nyeri tekan  

h) Abdomen  

Tidak ada bekas operasi, terdapat massa pada kiri bawah perut ibu, 

dan adanya nyeri tekan. 

i) Genetalia  

Tampak lembab, tidak ada tanda infeksi, tidak ada oedema dan nyeri 

tekan  
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j) Anus  

Tidak ada hemorroid  

k) Ekstremitas  

Tidak ada varices, tidak ada odema dan nyeri tekan  

3. Pemeriksaan Penunjang  

a. Pemeriksaan Laboratorium  

Hemoglobin : 12, 5 gr % 

b. Rontgen 

Tanggal   : 18 Juli 2018  

Jenis  : Rontgen Thorax 

c. Pemeriksaan USG 

Tanggal   : 18 Juli 2018  

Hasil   : Tampak uterus UK 10 x 5,9 x 6,1 cm, kontur dan 

tekstur dan tampak massa hipoechoic pada adnexa 

sinistra, UK 5,7 x 5 cm  tampak cairan intra 

abdomen 

d. Pemeriksaan CA-125 (Normal : ≥ 35 U/ mL) 

Hasil : CA-125 → 34,26 U/mL yang berarti tidak ada 

keganasan pada ovarium 

B. Langkah II (Identifikasi / Masalah Aktual) 

1. Diagnosa : Ny “S” dengan Kista Ovarium  

Data Subjektif :  

Ibu mengatakan terasa berat pada bagian kanan bawah perut. 
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Data Objektif : 

a. Keadaan Umum baik 

b. Kesadaran Komposmentis 

c. Pemeriksaan TTV 

Tekanan Darah : 130/70 mmHg   

Pernafasan : 20 x/i  

Nadi    : 78 x/ i    

Suhu   : 36,8 oC 

d. Palpasi  : Terdapat massa pada bagian bawah sebelah kanan perut ibu. 

USG : Tampak uterus UK 10 x 5,9 x 6,1 cm, kontur dan tekstur dan 

tampak massa hipoechoic pada adnexa sinistra, UK 5,7 x 5 cm  

tampak cairan intra abdomen. 

Analisa dan Interpretasi Data : 

1) Kista ovarium adalah tumbuhnya jaringan abnormal yang jinak berisi 

jaringan yang kental yang berada pada sistem reproduksi yaitu ovarium 

(Varney, 2004). 

2) Kista ovarium dapat menimbulkan gejala berupa adanya pembesaran 

dikakarenakan kista yang tumbuh dengan diameter >5 cm biasanya dapat 

mengakibatkan terabanya massa pada perut klien saat dilakukan 

pemeriksaan abdomen (Manuaba, 2009).   

3) Dengan dilakukannya pemeriksaan menggunakan USG dapat ditentukan 

letak, batas, dan permukaan tumor, dan apakah kista tersebut kistik atau 
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solid (padat), sehingga tindakan selanjutnya dapat dilakukan oleh dokter 

(Wiknjosastro, 2008). 

2. Masalah Aktual 

a. Nyeri pada perut bagian bawah 

Data Subjektif : 

1. Ibu mengatakan merasa nyeri pada bagian kiri bawah perut. 

2. Ibu megatakan nyerinya mengganggu aktivitas sehari-hari. 

Data Objektif : 

1. Wajah ibu terlihat menahan sakit dan meringis saat bergerak 

2. Nyeri tekan pada abdomen  

Analisa dan Interpretasi Data : 

Salah satu gejala yang dapat ditimbulkan akibat pertumbuhan kista 

ovarium adalah rasa nyeri pada bagian bawah di tempat implementasinya 

kista. Nyeri yang dirasakan klien bisa jadi karena kista tersebut mengalami 

torsi pada tangkai, robekan pada dinding kista dan infeksi pada tumor 

sehingga menimbulkan gejala seperti nyeri pada abdomen, perut terasa 

tegang serta mengganggu aktivitas sehari-hari, namun keadaan umum 

penderita cukup baik kecuali sakitnya (Manuaba, 2010).  

Rasa nyeri yang dirasakan bukanlah gejala yang hebat tetapi dapat 

timbul karena gangguan sirkulasi pada sarang kista yang disertai nekrosis 

setempat dan peradangan (Ilmu kandungan 2005. 342). 
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b. Kecemasan  

Data Subjektif   

1. Ibu mengatakan merasa tidak nyaman dan merasa cemas dengan 

kondisinya sekarang 

2. Ibu sering menanyakan tentang keadaanya 

Data Objektif  

1. Eksperesi wajah ibu tampak meringis saat ditekan pada daerah perut   

2. Wajah ibu terlihat menahan sakit dan cemas  

Analisa dan Interpretasi data  

Ketidaknyamanan yang dialami klien karena adanya massa atau 

tumor dalam abdomennya klien dan memberikan support mental bahwa 

sakitnya akan hilang setelah dilakukan operasi. 

Kurangnya pengetahuan tentang keadaannya menyebabkan timbul 

rasa takut yang merangsang hipotalamus untuk menghasilkan hormon 

adrenalin serta kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kista 

ovarium dapat mempengaruhi mekanisme koping klien dalam menghadapi 

kondisinya sehingga cemas dipresepsikan. Kista ovarium yang dialami 

pasien mepengaruhi kondisi psikologis klien karena rasa sakit dan nyeri 

yang dialaminya, sehingga pasien tidak mampu mengatasinya yang 

menyebabkan munculnya kecemasan tentang keadaan dirinya (Corwin, 

2002).  
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C. Langkah II (Identifikasi Diagnosa / Masalah Potensial) 

1. Masalah Potensial : Perdarahan intra tumor, putaran tangkai/torsi, 

infeksi pada tumor, robek dinding kista, dan perubahan keganasan. 

Data Subjektif  

1. Ibu mengatakan nyeri pada  perut bagian bawah 

2. Ibu mengatakan nyeri pada perut saat ditekan  

Data Objektif  

Ekspresi wajah ibu tampak meringis saat bergerak 

Analisa dan Interpretasi Data : 

Rasa nyeri yang dirasakan pada awal yang biasanya ditemukan 

suatu massa dibagian bawah perut yang padat dan terikat dengan jaringan 

disekitarnya karena kista melintir, sehingga penderita mengeluh rasa nyeri 

yang sangat kuat (Yatim, 2005).  

Apabila kista ovarium tidak ditangani dengan seksama dengan 

dilakukannya pemeriksaan dan pemantauan sedini mungkin maka kista 

ovarium ini dapat menimbulkan banyak komplikasi salah satunya seperti 

robekan pada kista ovarium disertai hemoragi yang timbul secara akut 

maka perdarahan bebas dapat berlangsung terus menerus ke dalam rogga 

peritoneum dan menimbulkan rasa nyeri terus menrus disertai tanda-tanda 

abdomen akut dan juga kista ovarium dapat berdegenerasi pada keganasan 

yang menyebabkan kematian dikarenakan perjalanan penyakit kista 

ovarium ini sering disebut dengan silent killer atau secara diam-diam 

menyebabkan banyak wanita yang tidak menyadari bahwa dirinya sudah 
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terserang kista dan hanya mengetahui pada saat kista sudah dapat teraba 

dari luar atau memmbesar (Prawirohardjo,2014). 

D. Langkah IV (Perlunya Tindakan Segera/Kolaborasi) 

Kolaborasi dengan dokter Sp.OG untuk pemberian terapi dan operasi   

E. Langkah V (Merencanakan Asuhan yang Menyeluruh) 

Diagnosa aktual : Ny “S” dengan Kista Ovarium 

Masalah aktual : Nyeri pada perut bagian bawah dan merasa cemas  

Tujuan   :  

1. KU klien membaik 

2. Rasa nyeri pada abdomen berkurang atau teratasi 

dengan tindakan pengangkatan kista ovarium 

3. Kecemasan Teratasi 

4. Tidak terjadi komplikasi dan keganasan  

Kriteria               : 

1. KU pasien membaik   

2. Tanda-tanda vital dalam batas normal  

a. Tekanan darah  

Sistolik : 90-140 mmHg 

Diastolik : 60-90 mmHg 

b. Nadi : 70-90 x / menit 

c. Pernafasan : 16-24 x / menit  

d. Suhu    : 36,5 oC – 37,5 OC 
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3. Ibu tidak merasakan nyeri pada abdomen 

4. Ekspresi wajah pasien menjadi tenang dan ceria 

5. Ibu tegar menghadapi operasi dan sudah siap 

Intervensi tanggal 18 Juli 2018  

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah berkontak langsung dengan pasien  

Rasional : Untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial  

2. Senyum, sapa dan salam kepada ibu  

Rasional : Dengan melayani 3S (senyum, sapa,salam) pada ibu maka, ibu 

tidak akan malu untuk menceritakan semua keluhan yang 

dirasakan sekarang dan ibu merasa diperdulikan.  

3. Menjelaskan kepada ibu dan keluarga tentang keadaannya serta 

penyakitnya 

Rasional :Penjelasan keadaan pasien saat ini kepada pasien akan 

membantu pasien untuk mengetahui / mengenali kondisinya 

serta dapat mengurangi kecemasan. 

4. Lakukan informed consent kepada ibu dan keluarga untuk setiap tindakan 

yang akan dilakukan  

Rasional : Informed consent penting untuk membantu melancarkan 

tindakan medis, mengurangi efek samping dan komplikasi 

yang mungkin terjadi, mempercepat pemulihan dan 

penyembuhan penyakit, meningkatkan mutu pelayanan serta 

melindungi tenaga kesehatan dari kemungkinan tuntutan 

hukum.  
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5. Memberikan pengetahuan kepada ibu dan keluarga mengenai faktor 

penyebab terjadinya kista ovarium yaitu menstruasi di usia dini yaitu usia 

11 tahu  atau lebih muda < 12 tahun, gaya hidup yang tidak sehat seperti 

terpapar dengan asap rokok, mengkonsumsi alkohol dan mengkonsumsi 

makanan yang siap saji/jung food seperti bakso, mie instant dll 

sebagiannya.  

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti serta bersedia untuk menghindari hal-

hal yang memicu terjadinya kista ovarium.  

6. Jelaskan pada ibu tindakan yang akan dilakukan yaitu kolaborasi dengan 

dokter untuk tindakan terapi dan operasi  

Rasional : Agar ibu dan keluarga mengerti dan mau bekerja sama dengan 

petugas serta dapat mengambil keputusan terhadap tindakan 

yang akan dilakukan. 

7. Observasi KU pasien dan Tanda-tanda Vital sesuai permintaan dokter atau 

4 jam sekali bila ditemukan salah satu tanda vital yang tidak normal atau 

5-15 menit bila ditemukan tanda vital tidak stabil atau beresiko 

mengalami perubahan fisiologi secara cepat pada klien post operasi 

Rasional : Tanda-tanda vital merupakan salah satu indikator untuk 

menilai kondisi pasien dan untuk menentukan prosedur 

tindakan yang akan dilakukan. 

8. Pasang infuse RL 

Rasional : Infuse RL dapat mengembalikan cairan tubuh yang hilang atau 

keluar  
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9. Pasang klisma  

Rasional : Klisma dilakukan untuk membersihkan kolon dan merangsang 

pengeluaran feses/tinja (BAB) sebelum dilakukan tindakan 

operasi. 

10. Lakukan sceren atau pencukuran rambut pubis. 

Rasional : Untuk membersihkan dan mempermudah dalam menjalankan 

proses operasi serta mencegah terjadinya infeksi eksternal 

11. Anjurkan ibu untuk melakukan puasa yaitu tidak makan dan minum 

kecuali air putih mulai jam 00.00 WIB sampai operasi akan dilakukan 

Rasional : Untuk mengistirahatkan alat-alat pencernaan dalam tubuh, 

khususnya lambung dan usus untuk memudahkan 

dilakukannya tindakan operasi.  

12. Memotivasi agar ibu yakin akan kesembuhannya dan menganjurkan 

pasien dan keluarga untuk senantiasa berdoa dan beristigfar demi 

kelancaran proses pengobatan dan operasi yang akan dijalani pasien 

Rasional : Berdoa dapat membantu pasien lebih sabar dan tegar dengan 

keadaannya yang dapat membantu proses tindakan yang akan 

dilakukan, rencana operasi.  

13. Beri pelatihan dan support dalam menghadapi penyakitnya 

Rasional : Agar ibu merasa diberikan dukungan dan perhatian sehingga 

mampu menerima keadaanya.  
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F. Langkah VI (Melaksanakan Perencanaan dan Penatalaksanaan) 

Tanggal 18 Juli 2018  

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah berkontak langsung dengan pasien  

Hasil :  Terlaksana, tangan telah dicuci sesuai 7 langkah 

2. Senyum, sapa dan salam kepada pasien 

Hasil : Terlaksana, pasien merasa senang 

3. Menjelaskan kepada pasien dan keluarga tentang keadaannya serta 

penyakitnya 

Hasil : Terlaksana, pasien dan keluarga mengerti dengan penjelasan yang 

telah diberikan  

4. Melakukan informed consent kepada pasien dan keluarga untuk setiap 

tindakan yang akan dilakukan  

Hasil : Terlaksana, pasien dan pihak keluarga menyetujui untuk setiap 

tindakan yang akan dilakukan  

5. Memberikan pengetahuan kepada ibu dan keluarga mengenai faktor 

penyebab terjadinya kista ovarium yaitu menstruasi di usia dini yaitu usia 

11 tahu  atau lebih muda < 12 tahun, gaya hidup yang tidak sehat seperti 

terpapar dengan asap rokok, mengkonsumsi alkohol dan mengkonsumsi 

makanan yang siap saji/jung food seperti bakso, mie instant dll 

sebagiannya.  

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti serta bersedia untuk menghindari hal-

hal yang memicu terjadinya kista ovarium. 



71 
 

6. Menjelaskan pada pasien tindakan yang akan dilakukan yaitu kolaborasi 

dengan dokter untuk tindakan kemoteraphi 

Hasil : Terlaksana, pasien serta keluarga sudah siap dan bersedia 

7. Observasi KU pasien dan Tanda-tanda Vital  

Hasil : KU Ibu lemas dan cemas 

Tanda-tanda Vital : 

Tekanan Darah  : 130/70 mmHg  

Suhu   : 36, 80C 

Nadi      : 80 x/i    

Pernafasan     : 20 x/i 

8. Memasang infuse RL dengan 28 tpm 

Hasil : Terlaksana, infuse telah terpasang pada tangan kanan pasien  

9. Melakukan pemasangan klisma  

Hasil : Telah dilakukan dan pasien bersedia  

10. Melakukan sceren atau pencukuran rambut pubis 

Hasil : Pasien bersedia dan tindakan pencukuran telah dilakukan 

11. Menganjurkan ibu untuk melakukan puasa yaitu tidak makan dan minum 

kecuali air putih mulai jam 00.00 WIB sampai operasi akan dilakukan 

Hasil : pasien bersedia mengikuti setiap instruksi yang telah diberikan 

oleh petugas kesehatan 

12. Memotivasi agar ibu yakin akan kesembuhannya dan menganjurkan 

pasien dan keluarga untuk senantiasa berdoa dan beristigfar disetiap 
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waktu demi kelancaran proses pengobatan dan operasi yang akan dijalani 

pasien. 

Hasil : Terlaksana, ibu serta keluarga mengerti dan bersedia 

melakukannya  

13. Menberikan pelatihan dan support dalam menghadapi penyakitnya 

Hasil : Terlaksana, ibu dan keluarga merasa bahagia dan tidak cemas lagi 

dengan keadaannya sekarang 

G. Langkah VII (Evaluasi) 

Tanggal 18 Juli 2018  

1. KU ibu masih lemas  

2. Kesadaran Composmentis 

3. Tanda-tanda Vital  

Tekanan Darah : 130/70 mmHg  Pernafasan : 20 x/i 

Nadi                  : 80 x/i   Suhu          : 36,80C 

4. Ibu dan keluarga mengerti tentang infomasi yang disampaikan oleh 

petugas kesehatan dan bersedia melakukan anjuran yang telah 

diberikan oleh petugas kesehatan  

5. Infuse RL telah terpasang di tangan kanan ibu dengan 28 tpm  

6. Telah dilakukan pencukuran rambut pubis 

7. Pasien telah siap dioperasi pada tanggal 19 Juli 2018 pukul 08.30 

WITA 
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PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN 
PADA NY “S” DENGAN KISTA OVARIUM 

DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR 
TANGGAL 18 JULI 2018 

 

No. Register   : 36xxxx 

Tanggal MRS   : 18 Juli 2018  Pukul : 11.20 WITA 

Tanggal Pengkajian  : 18 Juli 2018  Pukul : 11.25WITA 

Tanggal Operasi  : 19 Juli 2018   Pukul : 08.30 WITA 

Nama Pengkaji  : Marfiyana Adinda Umar Saputri 

1. Identitas Istri / Suami 

Nama   : Ny. S / Tn. A 

Umur    : 55 Tahun / 58 Tahun  

Nikah / Lamanya  : 1x / ± 25 tahun  

Suku    : Makassar / Makassar 

Agama    : Islam / Islam 

Pendidikan   : SMP / SMP 

Pekerjaan    : IRT / Buruh Harian 

Alamat   : Takalar 

A. Data Subjektif (S) 

1. Ibu mengatakan nyeri pada perut bagian bawah  

2. Ibu mengatakan sudah berhenti menstruasi sejak 4 tahun yang lalu  

3. Ibu mengeluh ada keluar darah seperti menstruasi 4 bulan yang lalu yang 

disertai dengan nyeri  
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4. Ibu mengeluh perut terasa berat dan penuh dirasakan sejak 1 minggu yang 

lalu 

5. Ibu merasa cemas dengan keadaannya sekarang  

B. Data Objektif (O)  

1. KU ibu tampak lemah dan cemas 

2. Kesadaran Composmentis 

3. Tanda-tanda Vital 

     Tekanan Darah  : 130/70 mmHg 

     Nadi     : 80 x/i 

    Pernafasan     : 20 x/i 

    Suhu    : 36, 8oC 

4. Pemeriksaan head to toe 

Kepala   :Rambut bersih, tidak ada massa dan nyeri tekan 

Wajah  :Tampak pucat, cemas, tidak adaoedema dan nyeri tekan      

Mata  :Simetris, sklera putih tidak ikterik dan konjungtiva merah 

muda  

Leher  :Tidak pembeseran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis  

Payudara  : Simetris kiri dan kanan, puting susu meonjol, tidak ada   

massa dan nyeri tekan  

Abdomen  : Tidak ada bekas operasi, terdapat massa pada kanan 

bawah perut ibu, dan adanya nyeri tekan.  

Gentalia  : Tampak lembab, tidak ada tanda infeksi, tidak ada oedema 

dan nyeri tekan  
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Anus  : Tidak ada hemorroid  

Ekstremitas  : Tidak ada varices, tidak ada odema dan nyeri tekan  

5. Pemeriksaan Penunjang  

a. Laboratorium  

Hemoglobin : 12, 5 gr % 

b. USG Oleh dr. “W” 

Hasil : Tampak uterus UK 10 x 5,9 x 6,1 cm, kontur dan tekstur dan tampak 

massa hipoechoic pada adnexa sinistra, UK 5,7 x 5 cm  tampak cairan intra 

abdomen.  

C. Assesment (A) 

Diagnosa aktual  : Ny. S umur 55 tahun dengan Kista Ovarium 

Masalah aktual  :Nyeri perut bagian bawah sebelah kiri dan     

kecemasan   

Masalah potensial :Antisipasi Perdarahan intra tumor, putaran 

tangkai/torsi, infeksi pada tumor, robek dinding 

kista, dan perubahan keganasan. Lakukan 

kolaborasi dengan dokter Sp.OG untuk pemberian 

obat-obatan serta tindakan kemoteraphi.  

D. Planning (P) 

Tanggal 18 Juli 2018     Pukul : 15.30 - 22.30 WITA  

1. Mencuci tangan dengan 7 langkah sebelum dan sesudah berkontak 

langsung dengan pasien 

Hasil : Terlaksana, tangan telah dicuci sesuai dengan 7 langkah  



76 
 

2. Menyapa ibu beserta keluarganya dengan senyum dan salam  

Hasil : Terlaksana, ibu dan keluarga merasa senang 

3. Menjelaskan kepada ibu dan keluarga tentang keadaanya serta penyakitnya 

Hasil : Terlaksana, pasien dan keluarga mengerti dengan penjelasan yang 

telah diberikan oleh bidan  

4. Melakukan informed consent kepada ibu dan keluarga untuk setiap 

tindakan yang akan dilakukan  

Hasil : Terlaksana, pasien dan pihak keluarga menyetujui untuk setiap 

tindakan yang akan dilakukan  

5. Memberikan pengetahuan kepada ibu dan keluarga mengenai faktor 

penyebab terjadinya kista ovarium yaitu menstruasi di usia dini yaitu usia 

11 tahu  atau lebih muda < 12 tahun, gaya hidup yang tidak sehat seperti 

terpapar dengan asap rokok, mengkonsumsi alkohol dan mengkonsumsi 

makanan yang siap saji/jung food seperti bakso, mie instant dll 

sebagiannya.  

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti serta bersedia untuk menghindari hal-

hal yang memicu terjadinya kista ovarium. 

6. Menjelaskan kepada pasien tindakan yang akan dilakukan yaitu kolaborasi 

dengan dokter Sp.OG untuk tindakan kemoteraphi  

Hasil : Terlaksana, pasien serta keluarga sudah siap dan bersedia 

7. Observasi KU ibu dan tanda-tanda vital  

Hasil : KU ibu tampak lemas dan cemas 

Tanda-tanda Vital  
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Tekanan Darah : 130/70 mmHg Pernafasan  : 20 x/i 

Nadi    : 82 x/i   Suhu   : 36,8oC 

8. Melakukan pemasangan infuse RL pada ibu dengan 28 tpm 

Hasil : Terlaksana, Infuse dengan cairan RL telah terpasang pada tangan 

kanan ibu 

9. Melakukan pemasangan klisma / huknah tinggi pada ibu  

Hasil : Telah dilakukan dan pasien bersedia  

10. Melakukan screne atau pencukuran rambut pubis pada ibu untuk persiapan 

operasi  

Hasil : Ibu bersedia dan pencukuran telah dilakukan   

11. Menganjurkan ibu untuk melakukan puasa yaitu tidak makan dan minum 

kecuali air putih mulai jam 00.00 WITA sampai operasi akan dilakukan 

Hasil : Ibu bersedia mengikuti setiap instruksi yang telah diberikan oleh 

petugas kesehatan/ bidan 

12. Memotivasi agar  ibu dan keluarga yakin akan kesembuhan dan 

menganjurkan kepada ibu dan keluarga untuk selalu berdoa memohon 

kepada Allah SWT  agar diberi kelancaran serta kemudahan dalam proses 

pengobatan dan operasi yang akan dijalani ibu.  

Hasil : Terlaksana, ibu serta keluarga mengerti dan bersedia melakukannya  

13. Memberikan pelatihan dan support dalam menghadapi penyakitnya  

Hasil : Terlaksana, ibu dan keluarga merasa bahagia dan tidak cemas lagi 

dengan keadaannya sekarang 
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PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN  
PADA NY “S” POST OPERASI KISTA OVARIUM 

DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR 
TANGGAL 19 JULI 2018 

 

 

No. Register   : 36xxxx 

Tanggal MRS   : 18 Juli 2018  Pukul : 11.20 WITA 

Tanggal Operasi  : 19 Juli 2018   Pukul : 08.30 WITA 

Tanggal Pengkajian  : 19 Juli 2018  Pukul : 14.00 WITA 

Nama Pengkaji  : Marfiyana Adinda Umar Saputri 

1. Identitas Istri / Suami 

Nama   : Ny. S / Tn. A 

Umur    : 55 Tahun / 58 Tahun  

Nikah / Lamanya  : 1x / ± 25 tahun  

Suku    : Makassar / Makassar 

Agama    : Islam / Islam 

Pendidikan   : SMP / SMP 

Pekerjaan    : IRT / Buruh Harian 

Alamat   : Takalar 

B. Data Subjektif (S) 

1. Ibu mengatakan merasakan nyeri pada luka bekas operasi 

2. Ibu mengatakan belum bisa bergerak dengan bebas dan hanya bisa sedikit 

miring 

3. Ibu mengatakan cemas dengan keadaanya  
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C. Data Objektif (O) 

1. KU ibu baik  

2. Kesadaran Composmentis  

3. Ekspresi wajah tampak meringis bila bergerak  

4. Nyeri tekan pada luka operasi 

5. Tampak luka bekas operasi masih basah  

6. Terpasang infus RL 20 tpm pada tangan sebelah kanan  

7. Pemeriksaan TTV  

Tekanan Darah : 120/80 mmHg Nadi   : 78 x/i   

Pernafasan   : 16 x/i   Suhu   : 36,7oC   

8. Terpasang dower kateter 

9. Pemeriksaan Fisik terfokus  

b. Wajah  : Simetris, tidak ada oedema dan nyeri tekan  

c. Mata   : Simetris, sklera putih dan konjungtiva merah muda  

d. Abdomen   : Tampak luka bekas operasi , adanya nyeri tekan  

e. Ekstremitas  : Tidak ada oedema, dan tidak nyeri tekan  

A. Assesment (A) 

Ny “S” umur 55 tahun dengan kista ovarium post operasi kistektomi sinistra  

B. Planning (P) 

Tanggal 19 Juli 2018     Pukul : 14.00 WITA 

1. Mengobservasi Keadaan Umum ibu 

Hasil : ibu masih berbaring di tempat tidur dengan wajah neringis bila 

sedikit bergerak   
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2. Mengobservasi TTV 

Hasil : 

Tekanan Darah : 120/80 mmHg Pernafasan  : 16 x/i 

Nadi    : 78 x/i   Suhu   : 36,7oC  

3. Menjelaskan kepada ibu bahwa penyebab nyeri yang dialami ibu sekarang 

adalah karena terputusnya kontunitas jaringan otot dan serabut akibat 

regangan otot abdomen yang berlebihan saat operasi dengan adanya luka 

ini maka dapat merangsang ujung-ujung saraf sehingga timbul rasa nyeri 

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan tidak cemas 

lagi dengan keluhan yang dirasakan sekarang 

4. Mengobservasi pengeluaran urine 

Hasil : urine ibu sebanyak 400 ml tertampung di dalam urine bag 

5. Mengobservasi pemberian cairan infus Ringer Laktat : Dextrose 5% (2:1) 

dengan 28 tetes permenit. 

Hasil : Terlaksana, tidak ada sumbatan pada selang infus 

6. Menganjurkan kepada ibu untuk istirahat yang cukup untuk 

mengembalikan stamina dan tenaga ibu yaitu dengan tidur siang 1-2 jam 

dan tidur malam 7-8 jam  

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia untuk 

istirahat 

7. Menganjurkan kepada ibu untuk melakukan mobilisasi dini dengan miring 

ke kanan dan ke kiri secara bergantian  

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukan mobilisasi  



81 
 

8. Memberitahu ibu bahwa ibu belum boleh makan sebelum bisa 

flatus/kentut 

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan  

9. Memberitahu ibu bahwa tetap menjaga luka operasinya tetap kering dan 

tidak boleh terkena air sampai dilakukan pengangkatan jahitan 

Hasil :  Ibu mengerti dan akan menjaga lukanya tetap kering  

10. Mengobservasi keadaan luka operasi  

Hasil : Luka operasi ibu masih basah dan tidak ada tanda-tanda infeksi 
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PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN  
PADA NY “S” POST OPERASI KISTA OVARIUM 

DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR 
TANGGAL 20 JULI 2018 

 

 

No. Register   : 36xxxx 

Tanggal MRS   : 18 Juli 2018  Pukul : 11.20 WITA 

Tanggal Operasi  : 19 Juli 2018   Pukul : 08.30 WITA 

Tanggal Pengkajian  : 20 Juli 2018  Pukul : 09.00 WITA 

Nama Pengkaji  : Marfiyana Adinda Umar Saputri 

1. Identitas Istri / Suami 

Nama   : Ny. S / Tn. A 

Umur    : 55 Tahun / 58 Tahun  

Nikah / Lamanya  : 1x / ± 25 tahun  

Suku    : Makassar / Makassar 

Agama    : Islam / Islam 

Pendidikan   : SMP / SMP 

Pekerjaan    : IRT / Buruh Harian 

Alamat   : Takalar 

C. Data Subjektif (S) 

1. Ibu mengatakan masih merasakan nyeri pada luka bekas operasi   

2. Ibu mengatakan sudah bisa miring ke kiri dan ke kanan 

3. Ibu mengatakan sudah kentut tapi belum BAB 

4. Ibu mengatakan merasa pusing  



83 
 

D. Data Objektif (O) 

1. KU ibu baik 

2. Kesadaran Composmentis  

3. Ekspresi wajah meringis 

4. Luka operasi masih basah 

5. Nyeri tekan pada luka operasi 

6. Masih terpasang kateter tetap  

7. Pemeriksaan TTV  

Tekanan Darah  : 120/80 mmHg  Pernafasan  : 20 x/i 

Nadi    : 80 x/i   Suhu   : 36,7oC  

E. Assesment (A) 

Ny “S” umur 55 tahun dengan kista ovarium post operasi kistektomi sinistra 

hari pertama dengan nyeri luka operasi potensial terjadi infeksi 

F. Planning (P) 

Tanggal 20 juli 2018    Pukul : 10.00 WITA 

1. Mengobservasi TTV  

Tekanan Darah  : 130/70 mmHg Pernafasan  : 20 x/i 

Nadi    : 80 x/i   Suhu   : 36,5oC 

2. Memberitahu ibu bahwa ibu sudah diperbolehkan makan  

Hasil : ibu mengerti dan merasa senang  

3. Penatalaksanaan pemberian obat pada pukul 10.00 Wita yaitu Cefotaxime 

1 mg, Metronidazole 0,5 gr, Ketorolac 1 ampul,  Ranitidin 1 ampul, di 
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berikan secara intravena dan dilanjutkan setiap 8 jam kecuali Cefotaxime 1 

gr setiap 12 jam. 

Hasil : Injeksi telah dilakukan  

4. Memberikan support kepada ibu untuk tetap berdoa dan bertawakal dan 

tetap optimis akan kesembuhannya  

Hasil : Ibu mengerti 

5. Menganjurkan serta mengajarkan kepada ibu untuk tetap melakukan 

mobilisasi yaitu dengan bergerak miring ke kiri dan ke kanan atau dengan 

duduk 

Hasil : Ibu mengerti dan ibu sudah melakukan mobilisasi dengan mencoba 

duduk dan bergerak  

6. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap menjaga personal hygiene dengan 

mengganti pakian jika basah atau kotor 

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN  
PADA NY “S” POST OPERASI KISTA OVARIUM 

DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR 
TANGGAL 21 JULI 2018 

 
 

 
No. Register   : 36xxxx 

Tanggal MRS   : 18 Juli 2018  Pukul : 11.20 WITA 

Tanggal Operasi  : 19 Juli 2018   Pukul : 08.30 WITA 

Tanggal Pengkajian  : 21 Juli 2018  Pukul : 09.00 WITA 

Nama Pengkaji  : Marfiyana Adinda Umar Saputri 

1. Identitas Istri / Suami 

Nama   : Ny. S / Tn. A 

Umur    : 55 Tahun / 58 Tahun  

Nikah / Lamanya  : 1x / ± 25 tahun  

Suku    : Makassar / Makassar 

Agama    : Islam / Islam 

Pendidikan   : SMP / SMP 

Pekerjaan    : IRT / Buruh Harian 

Alamat   : Takalar 

B. Data Subjektif  

1. Ibu mengatakan  sudah bisa bergerak dengan sering miring dan duduk  

2. Ibu mengatakan masih mersakan nyeri pada luka bekas opersi  

3. Ibu mengatakan sudah tidak merasa pusing  

4. Ibu mengatakan belum BAB  
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C. Data Objektif (O) 

1. KU ibu baik 

2. Kesadaran Composmentis  

3. Ekspresi wajah ibu cerah 

4. Luka operasi masih basah  

5. Nyeri tekan pada luka operasi  

6. Kateter masih terpasang  

7. Tanda-Tanda Vital  

Tekanan Darah : 130/70 mmHg 

Nadi    : 80 x/i 

Pernafasan   : 20 x/i 

Suhu    : 36, 8oC 

D. Assesment (A) 

Ny “S” umur 55 tahun dengan kista ovarium post operasi kistektomi sinistra 

hari kedua dengan nyeri luka operasi potensial terjadi infeksi 

E. Planning (P) 

Tanggal 21 Juli 2018     Pukul : 10.00 

1. Mengobservasi Tanda-Tanda Vital  

Hasil : 

Tekanan Darah  : 130/70 mmHg Pernafasan  : 20 x/i 

Nadi    : 80 x/i   Suhu   : 36,8oC 

 

2. Mengobservasi jumlah urine dalalm urine bag  
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Hasil : urine 300 ml  

3. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap beristirahat yang cukup dengan tidur 

siang minimal 1-2 jam dan tidur malam minimal 7-8 jam agar menjaga 

kondisinya tetap stabil  

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya  

4. Mengajarkan kepada ibu dan keluarga untuk melakukan mobilisasi dengan 

mencoba berjalan-jalan di sekitar tempat tidur , serta keluarga membantu 

ibu saat melakukan mobilisasi. 

Hasil : ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukannya  

5. Penatalaksanaan pemberian obat pada pukul 10.00 Wita yaitu Cefotaxime 

1 mg, Metrinidazole 0,5 gr, Ketorolac 1 ampul,  Ranitidin 1 ampul, di 

berikan secara intravena dan dilanjutkan setiap 8 jam kecuali Cefotaxime 1 

gr setiap 12 jam. 

Hasil : injeksi telah dilakukan  

6. Melakukan medikasi luka jahita post operasi dengan ganti balutan kasa 

steril baru  

a. membuka hepafix dengan dibasahi NaCl 

b. membuka kasa yang menutupi luka bekas operasi  

c. luka dibersihkan dengan NaCl 

d. mengeringkan luka dengan kasa steril  

e. mengolesi luka bekas jahitan dengan betadine dan meberikan supratul 

f. menutup luka bekas operasi dengan kasa steril 
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Hasil : medikasi telah dilakukan, keadaan luka masih basah dan tidak ada 

pus  

7. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap menjaga kebersihan diri dan perban 

luka bekas operasi agar tetap kering  

Hasil : ibu mengerti dan bersedia  
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PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN  
PADA NY “S” POST OPERASI KISTA OVARIUM 

DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR 
TANGGAL 22 JULI 2018 

 
 

No. Register   : 36xxxx 

Tanggal MRS   : 18 Juli 2018  Pukul : 11.20 WITA 

Tanggal Operasi  : 19 Juli 2018   Pukul : 08.30 WITA 

Tanggal Pengkajian  : 20 Juli 2018  Pukul : 09.00 WITA 

Nama Pengkaji  : Marfiyana Adinda Umar Saputri 

1. Identitas Istri / Suami 

Nama   : Ny. S / Tn. A 

Umur    : 55 Tahun / 58 Tahun  

Nikah / Lamanya  : 1x / ± 25 tahun  

Suku    : Makassar / Makassar 

Agama    : Islam / Islam 

Pendidikan   : SMP / SMP 

Pekerjaan    : IRT / Buruh Harian 

Alamat   : Takalar 

A. Data Subjektif (S) 

1. Ibu mengatakan nyeri bekass operasi mulai berkurang  

2. Ibu mengatakan sudah bisa bergerak dengan bebas  

3. Ibu sudah bisa berjalan diskitar tempat tidur  

4. Ibu mengatakan sudah BAB  
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B. Data Objektif (O) 

1. KU ibu baik  

2. Kesadaran Composmentis  

3. Ekspresi wajah cerah  

4. Nyeri tekan sudah berkurang  

5. Tanda-Tanda Vital  

Tekanan darah  : 130/70 mmHg 

Nadi    : 82 x/i 

Pernafasan   : 20 x/i 

Suhu    : 37oC 

C. Assesment (A) 

Ny “S” umur 55 tahun dengan kista ovarium post operasi kistektomi sinistra 

hari tiga dengan nyeri berkurang 

D. Planning (A) 

1. Mengobservasi balutan luka operasi yaitu dengan membersihkan luka 

bekas operasi  

Hasil : Tampak luka operasi mulai membaik  

2. Melakukan medikasi luka jahita post operasi dengan ganti balutan kasa 

steril baru  

a. membuka hepafix dengan dibasahi NaCl 

b. membuka kasa yang menutupi luka bekas operasi  

c. luka dibersihkan dengan NaCl 

d. mengeringkan luka dengan kasa steril  
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e. mengolesi luka bekas jahitan dengan betadine dan meberikan supratul 

f. menutup luka bekas operasi dengan kasa steril 

Hasil : medikasi telah dilakukan, keadaan luka masih basah dan tidak ada 

pus  

3. Memberikan penjelasan tentang pentingnya pergerakan (mobilisasi dini) 

dalam proses penyembuhan  

Hasil : ibu mngerti dan sudah melakukan mobilisasi dengan secara 

bertahap  

4. Menghentikan pemberian cairan melalaui infuse sesuai dengan instruksi 

dokter  

Hasil : infuse telah di aff  

5. Melepas dower kateter  

Hasil : dower kateter telah dilepas  

6. Memberikan dukungan moral kepada ibu bahwa perlahan ibu mulai pulih  

Hasil : ibu merasa senang serta berterima kasih  

7. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap mengkonsumsi makanan yang 

bergizi yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, roti, umbi-umbian, 

protein yaitu telur, ikan, tempe dan tahu, vitamin dan mineral yaitu sayur 

dan buah-buahan 

Hasil : ibu bersedia untuk makan makanan yang bergizi demi 

kebaikannya  

8. Memberitahu ibu bahwa penatalaksanaan pemberian obat-obatan 

seluruhnya diganti oral yaitu Asam Mefanamat 500 gram dengan dosis 
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3x1, Asam Sulfatferosus (SF) 1x1, Cefadroxil 2x1, Metronidazole 3x1, 

dulcolax sp II/ rectal 

Hasil : ibu mengerti 

9. Memotivasi ibu agar tetap rutin mengkonsumsi obat oral yang telah 

diberikan agar mempercepat penyembuhan  

Hasil : ibu bersedia unutk minum obatnya secara rutin  

10. Memberitahu ibu bahwa ibu sudah diperbolehkan untuk pulang karena 

kondisnya sudah pulih  

Hasil : ibu mengerti dan merasa senang karena diperbolehkan pulang  

11. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap menjaga kesehatan dengan istrihat 

yang cukup dan tetap menjaga kebersihan diri 

Hasil : ibu mengerti dan bersedia mnegikuti anjuran yang telah diberikan  

12. Menganjurkan kepada ibu untuk melakukan kunjungan ulang 4 hari lagi 

untuk memastikan keadaanya atau bila ada keluhan  

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya  

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini penulis akan membahas tentang asuhan kebidanan pada Ny 

“S” dengan kista ovarium di RSUD Labuang Baji Makasssar menggunakan 

manejemen asuhan kebidanan menurut Varney yang terdiri dari 7 langkah yaitu, 

pengumpulan data dasar, identifikasi diagnosa atau masalah aktual, identifikasi 

diagnosa atau masalah potensial, perlunya tindakan segera atau kolaborasi, 

merencanakan asuhan yang menyeluruh, melaksanakan perencanaan dan evaluasi. 

Adapun penatalaksanaannya sebagai berikut : 

A. Langkah I. Identifikasi Data Dasar 

Dalam pengkajian dimulai dari pengumpulan data baik dari ibu maupun 

dari pihak keluarganya, dilanjutkan dengan pemeriksaan berupa inspeksi, palpasi, 

perkusi, dan auskultasi, pemeriksaan laboratorium, roentgen dan USG. 

Pada tinjauan khusus bahwa gejala Kista Ovarium adalah adanya 

pembesaran pada abdomen, abdomen terasa penuh/berat, nyeri  pada abdomen 

serta gangguan BAK dan BAB akibat pembesaran tumor itu sendiri. 

Pada tinjauan kasus yaitu melalui pengkajian pada anamnesa pasien 

mengatakan adanya nyeri pada perut bagian bawah dan perut terasa berat serta 

pada pmeriksaan fisik ditemukan adannya massa pada abdomen dan disertai nyeri 

saat ditekan. Kemudian pada pemeriksaan USG oleh dokter terdapat Tampak 

uterus UK 10 x 5,9 x 6,1 cm, kontur dan tekstur dan tampak massa hipoechoic 

pada adnexa dekstra, UK 5,7 x 5 cm tampak cairan intra abdomen. 
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Dengan demikian apa yang dijelaskan pada tinjauan khusus kista ovarium 

dapat ditemukan pada tinjauan kasus secara garis besar tidak ada perbedaan.  

B. Langkah II. Identifikasi / Masalah Aktual  

Dalam menegakan suatu diagnosa kebidanan atau masalah kebidanan 

berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan didukung oleh beberapa data, baik data 

subjektif maupun data objektif yang diperoleh dari hasil pengkajian yang telah 

dilaksanakan.  

Pada tinjauan khusus kista ovarium disebutkan bahwa tanda gejala dari 

kista ovarium adalah akibat pertumbuhan, aktivitas hormonal, atau komplikasi 

dari tumor-tumor tersebut.Tanda dan gejala dari kista ovarii akibat pertumbuhan 

dapat menyebabkan pembenjolan perut. Tekanan terhadap alat-alat disekitarnya 

disebabkan besarnya kista atau posisinya dalam perut dapat menekan kandung 

kencing dan dapat menimbulkan gangguan miksi sedangkan kista yang lebih besar 

tetapi terletak bebas di rongga perut kadang-kadang hanya menimbulkan rasa 

berat di perut (Manuaba, 2010).  

Sedangkan pada studi kasus Ny ”S” , pasien mengeluh nyeri perut bagian 

bawah, adanya nyeri pada saat perut ditekan dan terdapat massa pada saat 

dilakukan pemeriksaan palpasi pada abdomen. Pasien cemas dan takut dengan 

keadaannya serta ekspresi wajah tampak meringis, sehingga penulis meerumuskan 

diagnosa/masalah aktual : Kista Ovarium , Nyeri pada perut bagian bawah dan 

kecemasan.  
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Dengan demikian apa yang dijelaskan pada tinjauan kasus secara garis 

besar tidak ada kesenjangan kecuali masalah kecemasan tidak didapatkkan dalam 

tinjauan pustaka, tetapi didapatkan saat pengkajian berlangsung.  

C. Langkah III. Identifikasi/ Masalah Potensial  

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah/diagnosa potensial 

berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. 

Pada tinjauan khusus kista ovarium disebutkan bahwa diagnosa potensial 

yang terjadi pada kasus kista ovarium yaitu infeksi pada tumor, torsi, ruptur dari 

kista, supurasi dari kista, perubahan keganasan (Wiknjosastro, 2008: 348). 

Pada kasus Ny. S diagnosa potensial dari kista ovarium adalah perdarahan, 

putaran tangkai/torsi, infeksi pada tumor, robek dinding kista,dan perubahan 

keganasan. Kasus pada Ny S diagnosa potensial berupa kegansan tidak terjadi. 

Dengan demikian, antara teori dan kasus tidak terdapat kesenjangan 

karena pada kasus tersebut diagnosa potensial dari kista ovarium adalah 

keganasan pada ovarium. 

D. Langkah IV. Melakasanakan Tindakan Segera/Kolaborasi  

Beberapa data menunjukan situasi emergensial dimana bidan perlu 

bertindak segera dimana demi keselamatan ibu, beberapa data menunjukan 

situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu instruksi dokter 

dan juga memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lain. Bidan mengavaluasi 

situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan yang paling tepat. Pada kasus 

kista ovarium diperlukan adanya tindakan segera dengan dokter Sp.OG untuk 

penaganan lebih lanjut (Mufdillah, dkk, 2012). 
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Pada kasus Ny. “S” dengan kista ovarium dilakukan antisipasi dan 

tindakan segera dengan dilakukan kolaborasi dengan dr. SpOG yaitu dengan 

memasang infus RL 20 tetes/ menit, pemeriksaan laboratorium , pemeriksaan 

USG dan pemberian terapi. 

Dengan demikian tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan 

kasus, karena antisipasi tindakan segera yang telah dilakukan bidan adalah 

dengan melakukan kolaborasi dengan dr. SpOG. 

E. Langkah V. Rencana Asuhan yang Menyeluruh  

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh, ditentukan oleh 

langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen 

terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi dan 

pada langkah ini reformasi data yang tidak lengkap bisa dilengkapi. Perencanaan 

ini disusun berdasarkkan diagnosa, masalah dan kebutuhan. Pada tinjaun khusus 

kista ovarium secara garis besar penangan yang diberikan pada kista ovarium 

adalah tindakan operasi pengangankatan kista.   

Pada Ny ”S” dengan kista ovarium perencanaan yang dilakukan antara 

lain: cuci tangan sebelum dan sesudah berkontak langsung dengan pasien, 

observasi KU dan tanda-tanda vital tiap 4 jam, memberikan penjelasan mengenai 

kondisi penyakitnya, melakukan informed consent atau persetujuan dengan pihak 

keluarga untuk setiap tindakan yang akan dilakukan, melakukan pemasangan 

infuse RL dengan 28 tpm, melakukan pemasangan klisma/huknah tinggi, 

melakukan pencukuran rambut pubis, memberitahu ibu untuk berpuasa dari jam 

00.00 wita sampai operasi akan dilakukan dan memotivasi ibu untuk tetap berdoa 
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dan beristigfar memohon kelancaran dalam proses pengobatan dan operasi 

yang akan diajalani nanti, serta lakukan kolaborasi dengan dokter Sp.OG untuk 

melakukan tindakan operasi.  

Dari rencana asuhan kebidanan yang telah diberikan pada kasus ini ada 

kesesuain antara teori dengan kasus yang ada.  

F. Langkah VI. Pelaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan  

Pada langkah ini, rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan 

pada langkah kelima dilaksanakan secara efesien dan aman. Perencanaan ini bisa 

dilakukan oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien atau anggota ksehatan yang 

lain. Walaupun bidan tidak melakukannya sendiri tetapi bidan tetap memikul 

tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaanya sehingga dapat meningkatkan 

mutu dan asuhan pada ibu dengan kista ovarium.  

Pada studi kasus Ny “S” dengan kista ovarium, semua tindakan yang 

direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa ada hambatan 

karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari klien serta adanya 

dukungan dari keluarga dan petugas kesehatan di runagan nifas / perawatan 

ginekologi RSUD labuang baji Makassar.  

G. Langkah VII. Evaluasi Asuhan Kebidanan  

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen asuhan 

kebidanan dalam mengevaluasi pencapaian tujuan, kriteria yang ditentukan, 

memutuskan apakah tujuan telah dicapai atau tidak dengan tindakan yang sudah 

diimplementasikan. 
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Pada kasus Ny. “S” dengan Kista Ovarii didapatkan hasil akhir pada 

tanggal 22 Juli 2018  yaitu Ny. “S” dalam keadaan baik dan pasien sudah tidak 

merasakan nyeri perut bagian bawah, luka bekas operasi tidak ada nanah dan 

pasien diperbolehkan pulang serta disarankan melakukan kunjungan ulang 1 

minggu kemudian untuk memeriksakan keadaanya atau bila ada keluhan. 

Dengan demikian, tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus 

dalam hal penanganan operasi,  dimana kasus kista ovarium yang tidak mengarah 

keganasan telah dilakukan operasi ovarial kistektom dan tidak ditemukan pula 

kesenjangan antara teori dan kasus dalam hal evaluasi atau hasil tindakan yang 

telah dilakukan, karena setelah melakukan asuhan pada kasus Ny. “S” dengan 

kista ovarium, pada evaluasi atau hasil tindakan sudah dilaksanakan sesuai dengan 

rencana tindakan dan hal ini sesuai harapan dari tenaga kesehatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan apa yang telah penulis dapatkan dalam studi kasus dan 

pembahasan pada asuhan kebidanan pada Ny “S” dengan kista ovarium di RSUD 

Labuang Baji Makassar, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran 

yang memungkinkan dapat berguna untuk peningkatan pelayanan kebidanan 

khususnya pada pasien dengan gangguang sistem reproduksi.  

A. KESIMPULAN  

1. Dalam melakukan pengumpulan data dasar pada Ny “S” dengan kista 

ovarium dilaksanakan dengan mengumpulkan data subjektif yang 

diperoleh dari hasil wawancara dimana ibu mengatakan mengalami nyeri 

pada perut bagian bawah dan perut tersa penuh/berat, data objektif 

diperoleh dari pemeriksaan fisik seperti dilakukan palpasi pada abdomen 

didapatkan massa/benjolan disertai adanya nyeri tekan. Sedangkan pada 

pemeriksaan penunjang dilakukan pemriksaan USG tampak uterus UK 

10 x 5,9 x 6,1 cm, kontur dan tekstur dan tampak massa hipoechoic pada 

adnexa sinistra, UK 5,7 x 5 cm  tampak cairan intra abdomen dan 

pemeriksaan labortorium Hb : 12,5 gr %.  

2. Identifikasi diagnosa atau masalah aktual dilakukan dengan pengumpulan 

data secara teliti dan akurat, sehingga didapatkan diagnosa kebidanan 

pada Ny “S” , kista ovarium dengan nyeri pada bagian bawah perut kiri, 

terdapat massa/benjolan disertai dengan kecemasan pada ibu. 
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3. Diagnosa potensial pada kasus ini tidak muncul karena penanganan yang 

cepat dan tepat  

4. Perlunya tindakan segera dan kolaborasi dalam langkah ini dilakukan 

kolaborasi dengan dokter Sp.OG untuk dilakukan tindakan operasi dan 

pemeberian obat-obatan. 

5. Telah menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan pad Ny “S” dengan 

kista ovarium di RSUD Labuang Baji tahun 2018 dengan hasil 

merencanakan asuhan berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan masalah 

potensial yang dapat terjadi. 

6. Telah melaksanakan tindakan asuhan yang telah direncanakan pada Ny 

“S” dengan kista ovarium di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2018 

dengan hassil yaitu semua tindakan yang telah direncanakan dapat 

dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa adanya hambatan. 

7. Evaluasi asuhan kebidanan yang diberikan pada Ny. “S” dengan kista 

ovarium yang memerlukan penanganan sesuai dengan protap yang ada 

dapat berhasil karena pasien tidak merasakan nyeri perut bagian 

bawah,tidak ada benjolan dalam perut, dan ibu melakukan aktivitas 

seperti biasa. Dalam hal ini  tidak ada kesenjangan antara teori dan dan 

kasus nyata di lapangan. 

B. SARAN  

Berdasarkan tinjauan kasus dan pembahasan kasus, penulis memberikan 

sedikit masukan atau saran yang diharapkan dapat bermanfaat : 
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1. Untuk Klien dan Keluarga 

Diharapkan klien dan keluarga mengerti tentang penyakit gangguan 

reproduksi khususnya kista ovarium yang dialami oleh klien sehingga 

dapat membantu perawatan klien selanjutnya setelah pulang ke 

rumah.Keluarga juga dapat mengetahui tanda dan gejala dari kista 

ovarium sehingga dapat mengetahui secara dini apabila menemukan 

tanda dan gejala dari kista ovarium tersebut.  

2. Untuk Institusi dan Akademik 

Diharapakan institusi dan akademik dapat membantu dalam penyedian 

sarana berupa referensi atau buku sumber tentang gangguan sistem 

reproduksi khususnya tentang kista ovarium yang lebih memadai 

sehingga mempermudah penulis dan mahasiswa lainnya dalam mencari 

bahan rujukan untuk pembuatan karya tulis selanjutnya` 

3. Bagi profesi  

Meningkatkan mutu pelayanan dan penanganan bagi klien dengan 

gangguan sistem reproduksi secara cepat, tepat dan komprehensif.  
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