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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ular merupakan jenis hewan melata yang banyak terdapat di Indonesia  

Spesies ular dapat dibedakan atas ular berbisa dan ular tidak berbisa. Ular 

berbisa memilikisepasang taring pada bagian rahang atas. Pada taring tersebut 

terdapat saluran bisa untuk menginjeksikan bisa ke dalam tubuh mangsanya 

secara subkutan atau intramuskular. Bisa adalah suatu zat atau substansi yang 

berfungsi untuk melumpuhkan mangsa dan sekaligus juga berperan pada 

sistem pertahanan diri ( Ifan, 2010 ). Sedangkan menurut (Sudoyo, 2006) 

Racun ular adalah racun hewani yang terdapat pada ular berbisa  

Gigitan ular merupakan suatu keadaan gawat darurat yang apabila tidak 

segera ditangani dapat menyebabkan kematian. Resiko infeksi gigitan lebih 

besar dari luka biasa karena toksik / racun mengakibatkan infeksi yang lebih 

parah. Tidak semua ular berbisa tetapi karena hidup pasien tergantung 

ketepatan diagnosa maka pada keadaan yang meragukan ambil sikap 

menganggap semua gigitan ular berbisa. Pada kasus gigitan ular 11 % 

kemungkinan meninggal karena racun ular bersifat Hematotoksik, 

Neurotoksik, dan Hitaminik (Arif Mansyoer, 2006). Menurut (WHO, 2005) di 

Indonesia  tidak ada data yang dapat diandalkan yang tersedia dari kepulauan 

yang luas ini. Gigitan ular dan kematian dapat dilaporkan dari beberapa 
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pulau, misalnya Komodo, tetapi kurang dari 20 kematian terdaftar setiap 

tahun. Lao DPR - (tidak ada data yang tersedia) 

Pada tanggal 20 Desember 2011 datang seorang pasien laki-laki di IRD 

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan keluhan nyeri dan bengkak 

pada kaki sebelah kanan bawah. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik maka 

pasien tersebut  di diagnosa Snake Bite ( gigitan ular ). 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan 

asuhan keperawatan pada pasien tersebut selama dirawat di IRD, karena 

Snake Bite ( gigitan ular ) merupakan suatu keadaan gawat darurat yang 

apabila tidak segera ditangani dapat menyebabkan kematian. Resiko infeksi 

gigitan lebih besar dari luka biasa karena toksik / racun mengakibatkan 

infeksi yang lebih. Oleh karena itu, peran perawat untuk melakukan asuhan 

keperawatan pada pasien dengan Snake Bite secara tepat dan benar selama 

pasien dirawat. 

 

B. Perumusan Masalah 

Ditinjau dari latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang 

akan di identifikasi adalah tentang bagaimana cara melakukan asuhan 

keperawatan dengan kegawatan snake bite  di IRD RSUP Dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten?  
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mendapatkan gambaran tentang proses  keperawatan pada Tn N 

dengan snake bite IRD  RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengkaji, menganalisa masalah-masalah dan merumuskan diagnosa 

keperawatan Kegawatan Daruratan Snake Bite di  IRD  RSUP Dr. 

Soeradji Tirtonegoro Klaten . 

b. Menyusun rencana keperawatan Kegawatan Daruratan Snake Bite di  

IRD  RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 

c. Mempraktekkan asuhan keperawatan sesuaiperencanaan Kegawatan 

Daruratan Snake Bite di  IRD  RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 

d. Mengevaluasi hasil asuhan keperawatan yang telah dilaksanakan 

Kegawatan Daruratan Snake Bite di  IRD  RSUP Dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten 

e. Mendokumentasikan asuhan keperawatan yang telah dilaksanakan 

Kegawatan Daruratan Snake Bite di  IRD  RSUP Dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten 

 

D. Manfaat 

1. Profesi  

Manfaat penelitian ini bagi perawat IRD/IGD dalam memberikan 

asuhan keperawatan pasien dengan snake bite, berupa pendekatan dini 
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terhadap individu dan keluarga dengan komunikasi terapeutik untuk 

menurunkan tingkat kecemasan dan nyeri, sehingga penderita kooperatif.  

2. Instansi rumah sakit  

Manfaat penelitian ini bagi manajemen IRD/IGD, sebagai bahan 

pertimbangan dalam menyediakan sarana dan fasilitas untuk perawatan 

pasien dengan snake bite 

3. Institusi Pendidikan  

Penelitian ini sebagai wacana ilmiah dan bahan pertimbangan dalam 

penelitian selanjutnya.  

4. Peneliti  

Manfaat penelitian ini akan menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan 

 


