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BAB I 

KONSEP DASAR 

A. Pengertian 

Obstruksi usus atau illeus adalah gangguan aliran normal isi usus sepanjang 

saluran usus (Price, 1997 : 502). Obserfasi usus aiau illeus adalah obstruksi 

saluran cerna tinggi artinya di sertai dengan pengeluaran banyak aliran cairan dan 

elektrolit baik dalam lumen usus bagian oral dari obstruksi maupun muntah 

(Syamsuhidayat, 1897 : 842). 

Laparatomi adalah insisi atau pembedahan melalui pinggang atau lebih 

umum melalui setiap bagian dinding perut: (dorland, 1998 : 598). 

Colostomy atau Ileostomi adalah pembuatan lubang melalui pembedahan 

ke dalam usus untuk memberikan pasase feses temporer/ pemnanen ini 

diperlukan karena adanya karsinoma, infiamaxi, trauma atau obstruksi di bawah 

gisi ostok. (Inayah, lin Asuhan Keperatan Dengan Gangguan Sistem Pencernaan. 

Edisi Pertama Jakarta: Salemba Medica, 2004). 

B. Etiologi

Penyebab illeus (obstruksi usus) adalah : 

1. Perlengketan yaitu usus melekat pada area yang sembuh secara lambat atau 

pada jaringan perut setelah pembedahan abdoerten yang berakibat ¾ hari 

pasca operatif akan menghasilkan. 
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E. Pemeriksaan Penunjang 

Menurut Saymsuhidayat (1997:845).  Pemeriksaan  penunjang dari 

obstruksi usus atau illeus yaitu : 

1. Pemeriksaan rontgen dengan enteroklisis 

Menggunakan cairan kontras enter berguna untuk menentukan diagnosis 

sebab memberikan gambar ke sepanjang usus halus. 

2. Enteroskopi

Yaitu menyepong usus dapat di lakukan sebagai refleksi bagian ligamen treiz 

sampai permulaan yeyehum. 

3. Sonogram 

Berguna untuk menentukan adanya ruang yang mengandung cairan seperti 

kista, abses atau cairan bebas di dalam rongga perut atau ruang yang berisi 

jaringan padat. 
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2. Tumor yaitu tumor yang ada di dalam usus keruas ke lumen usus, atau di luar 

usus menyebabkan tekanan pada dinding usus yang mengakibatkan lumen 

usus menjadi tersumbat sebagian dan bila tumor tidak diangkat 

mengakibatkan obstruksi lengkap. 

3. Intususepsi yaitu salah satu bagian dari usus menyusup ke dalam bagian lain 

yang ada di bawahnya yang mengakibatkan pengempitan lumen usus. 

4. Volvulus yaitu usus memutar dan kembali ke keadaan semula yang berakibat 

lumen usus menjadi tersumbat serta gas cairan berkumpul dan dalam usus 

yang berjebak. 

5. Hernia yaitu protusi usus melalui area yang lemah dalam usus atau dinding 

atau otot abdomen yang mengakibatkan usus mungkin tersumbat total dan 

aliran darah ke area dapat tersumbat juga. 

C. Gejala Kliuis 

Obstruksi pada usus 

1. Nyeri abdomen seperti kram 

2. Distensi ringan 

3. Mual

4. Muntah

5. Dehidrasi

Gejala Umum 

1. Anoreksi dan malaise 

2. Demam 
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3. Takikardi

4. Diatoresis  cairan keringat berlebihan 

5. Pusat

6. Kelakuan abdomen 

7. Kegagalan dalam mengeluarkan flatus 

8. Peningkatan bising usus (awal obstruksi) 

9. Penurunan bising usus (lanjutan) 

10. Leukositosis

D. Patofisiologi 

Secara normal 7-8 liter cairan kaya elektrolit di sekresi oleh usus dan 

kebanyakan di reabsorbsi, gria usus tersumbat cairan ini sebagian tertahan dalam 

usus dan sebagian direuklnasi melalui muntah, yang menyebabkan pengurangan 

besar volume darah mengakibatkan hipotensi syock hipovolemik dan penurunan 

aliran darah ke ginjal dan serebral. 

Akumulasi isi usus cairan dan gas terjadi di daerah dari atas usus yang 

mengalami obstruksi, distensi meningkat dan tekanan dalam luman usus 

meningkatkan menyebabkan penurunan tekanan kapiler vena dan arteriola. 

Terjadi alkalosis metabolik yakin muntah yang mengakibatkan kehilangan 

ion hidrogen dan kaliuk serta penurunan klorida dan kalsium dalam darah. 

Dehidrasi dan asidosis terjadi kemudian di sebabkan kehilangan cairan dan 

natrium. Dehidrasi pada usus besar lebih lambat di banding pada usus halus 

karena kolom mampu mengabsorbsi cairan yang lebih kuat. 
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F. Phatway  

Sumber : 

- Ester, 2001:149 

- Steizer and Suzzane, 2001:1121 
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G. Penatalakasanaan

Menurut Engram (1999 : 243) Penatalaksanaan obstruksi usus atau illeus 

adalah : 

1. Intubasi nasogastrik dcngan penghisapan dan menggunakan selang usus 

panjang (selang Harris) 

2. Terapi intravena dengan penggantian elektrolit 

3. Tirah baring 

4. Analgetik

5. Pembedahan, 

6. Fokus Pengkajian 

H. Fokus Pengkajian 

Menurut Doenges (1999 : 471). Fokus pengkajian dari obstruksi usus atau 

illeus adalah : 

1. Aktivitas atau istirahat 

Gejala : Kelemahan, kelelahan, malaise 

2. Sirkulasi

Tanda : Takikandia (proses insiamasi dan nyeri) 

3. Makanan dan Cairan 

Gejala: Anoreksia, mual, muntah, penurunan berat badan. 

4. Nyeri atau Kenyamanan 

Gejala : Nyeri tekan abdomen atau distensi 



7

I. Fokus Intervensi 

1. Nyeri berhubungan dengan terputusnya kontinuitas jaringan

Tujuan : Nyeri berkurang atau terkontrol

Kriteria hasil: 

a. Pasien mengatakan nyeri berkurang atau terkontrol  

b. Pasien nampak rileks  

c. Pasien mampu beristirahat atau tidur dengan tepat 

1) Kaji adanya nyeri, lokasi, karakteristik, intensitas (skala 0-10) 

2) Pantau tanda-tanda vital

3) Ajarkan teknik relaksasi 

4) Pertahankan tirah baring pada posisi yang nyaman  

5) Kolaborasi pemberian analgetik sesuai dengan indikasi 

2. Resiko tinggi inteksi berhubungan dengan insisi pembedahan  

Tujuan : Tidak terjadi inteksi  

Kriteria hasil :  

a. Tidak terdapat tanda-tanda inteksi  

intervensi 

a. Pantau tanda-tanda vital 

b. Pertahankan perawatan luka dengan tehnik septik dan aseptik 

c. Observasi penyatuan luka karakter dan adanya intlumasi 

d. Lakukan irigasi luka sesuai kebutuhan 

e. Kolaborasi pemberian antibiotik 
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3. Konstripasi berhubungan dengan menurunnya peristaltik usus 

Tujuan         :  Kebutuhan eliminasi defekasi terpenuhi 1 x sehari atau sesuai 

pola sehari-hari.

Tindakan : 

a. Catat masukan cairan yang adekuat  

b. Anjurkan untuk ambulasi dini  

c. Catat adanya bising usus dan auskultasi peristaltik usus

d. Perhatikan diit tinggi serat 

e. Palpasi abdomen dan perhatikan adanya distensi atau ketidaknyamanan 

f. Kolaborasi pemberian obat laksatif 

4. Resiko nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan tidak nafsu 

makan. 

Tujuan   :  Resiko nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh tidak terjadi, 

kebutuhan nutrisi dapat terpenuhi.

Kriteria hasil: 

a. Menunjukkan pola makan yang meningkat  

b. Barat badan naik

Investasi

a. Kaji penyebab kehilangan atau peningkatan berat badan 

b. Anjurkan untuk makan sedikit tapi sering 

c. Sajikan makanan selagi hangat 

d. Berikan makanan kesukaan yang berpantangan dengan diet dari rumah 

sakit
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e. Kolaborasi dengan ahli gizi 

5. Kelidakseimbangan volume cairan berhubungan dengan mual, muntah dan 

demam 

Tujuan : Kebutuhan cairan terpenuhi

Kriteria hasil: 

a. Turgor kulit baik

b. Membran kulkosa lembab  

Intervensi  

a. Kaji tanda-tanda vital 

b. Observasi keadaan umum 

c. Timbang BB tiap hari 

d. Awasi masukan dan keluaran dengan cermat 

e. Kolaborasi dokter dalam, pemberian cairan IV dan elektrolit 


