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ABSTRAK 
 

Latar belakang: Apendiksitis adalah peradangan dari apendiks vermipamis dan merupakan 
penyebab abdomen akut yang paling sering (Kapita Selekta Kedokteran, 2001). Apendiksitis 
merupakan penyebab yang paling umum dari inflamasi akut kuadran kanan bawah rongga 
abdomen dan penyebab yang paling umum dari keadaan darurat (Brunner and Suddarth, 
2000).  

Tujuan: penulisan karya tulis ilmiah ini terdiri dari : 1. bertujuan untuk mendapatkan 
pengalaman nyata dalam memberikan asuhan keperawatan dan pendokumentasian pada 
pasien post operasi apendiksitis yang dirawat. 2. melakukan pengkajian, merumuskan 
diagnosa keperawatan pada pasien dengan post operasi apendiksitis, menyusun rencana 
tindakan keperawatan pada pasien dengan post operasi apendiksitis, melaksanakan tindakan 
keperawatan pada klien dengan post operasi apendiksitis, melaksanakan evaluasi tindakan 
dari asuhan keperawatan, mendokumentasikan asuhan keperawatan yang dilakukan pada 
klien. 

Hasil: setelah dilakukan perawatan 3x24 jam didapatkan hasil nyeri berkurang dari 6 menjadi 
3, tidak ada tanada-tanda infeksi, pengetahuan pasien tentang perawatan luka juga meningkat. 

Kesimpulan: kerjasama antar tim kesehatan dan pasien/keluarga sangan diperlukan untuk 
keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, komunikasi terapeutik dapat mendorong 
pasien lebih kooperatif, tehnik relaksasi guiden imagery dapat mengurangi nyeri dan 
merupakan tindakan yang disukai pasien. 

Kata kunci: appendiksitis, nyeri, resiko infeksi, kurang pengetahuan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kesehatan adalah hal yang penting dalam kehidupan, namun pada saat ini 

banyak orang yang tidak perduli dengan kesehatan. Appendiksitis adalah salah satu 

penyakit yang sering dijumpai saat ini. Appendiksitis adalah peradangan dari 

appendiks vermiformis, dan merupakan penyebab abdomen akut yang paling sering. 

Penyakit ini dapat mengenai semua umur baik laki-laki maupun perempuan, tetapi 

lebih sering menyerang laki-laki berusia antara 10 sampai 30 tahun (Mansjoer, 2003).  

Penyebab appendiksitis belum sepenuhnya dimengerti. Pada kebanyakan 

kasus, peradangan dan infeksi usus buntu mungkin didahului oleh adanya 

penyumbatan didalam usus buntu yang pecah bias menyebabkan: 

1. Masuknya kuman usus ke dalam perut, menyebabkan peritonitis, yang bias 

berakibat fatal. 

2. Fekalis atau massa keras dari feses. 

3. Tumor, hyperplasia folikel limfoid. 

4. Benda asing. 

Apendektomi adalah pembedahan untuk mengangkat apendiks yang harus 

dilakukan sesegera mungkin agar appendiksitis tidak bertambah parah. (Smeltzer 

Suzanne, C., 2003). 

Insiden apendiksitis akut lebih tinggi pada negara maju dari pada negara 

berkembang, namun dalam tiga sampai empat dasawarsa terakhir menurun, secara 



bermakna, yaitu 100 kasus tiap 100.000 populasi menjadi 52 tiap 100.000 

populasi, kejadian ini disebabkan perubahan pola makan, yaitu negara 

berkembang berubah menjadi makanan kurang serat. Menurut data epidemiologi 

apendiksitis akut jarang terjadi pada balita, meningkat pada pubertas, dan 

mencapai puncaknya pada saat remaja dan awal umur 20-an, sedangkan angka ini 

menurun pada menjelang dewasa. Insiden apendiksitis sama banyaknya antara 

wanita dan laki-laki pada masa prapuber, sedangkan pada masa remaja dan 

dewasa muda rasionya menjadi 3:2, kemudian angka yang tinggi ini menurun 

pada pria (surya, 2008). 

Jawa tengah tahun 2009, jumlah kasus appendiksitis dilaporkan sebanyak 

5980 dan 177 diantaranya menyebabkan kematian, jumlah penderita appendiksitis 

tertinggi ada dikota semarang yakni 970 orang. Hal ini terkait dengan diet serat 

yang kurang pada masyarakat modern (Dinkes Jateng, 2009). 

Dari uraian diatas maka penulis mengambil judul: Asuhan Keperawatan 

Pada Tn. D Dengan Gangguan Sistem Pencernaan: Post Appendiktomi di Bangsal 

Anggrek RSUD Sukoharjo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan teori 

1. Pengertian 

Appendiks adalah ujung seperti jari-jari yang kecil panjangnya kira-kira 10 

cm (4 inchi), melekat pada sekum tepat di bawah katup ileosekal (Smeltzer, Suzanne, 

C, 2003). 

Appendiksitis adalah suatu proses obstruksi (hiperplasi limpo nodi 

submukosa, fecolith, benda asing, tumor), kemudian diikuti proses infeksi dan disusul 

oleh peradangan dari appendiks vermiformis  (Nugroho, taufan , 2011). 

Appendiksitis akut adalah peradangan pada apendiks vermiformis (Grace, 

pierce,  A, 2006).  

Apendektomi adalah pembedahan untuk mengangkat apendiks dilakukan 

sesegera mungkin untuk menurunkan resiko perforasi (Smeltzer Suzanne, C., 2003). 

2. Etiologi 

Penyebab appendiksitis belum sepenuhnya dimengerti. Pada kebanyakan 

kasus, peradangan dan ifeksi usus buntu mungkin didahului oleh adanya penyumbatan 

didalam usus buntu. Bila peradangan berlanjut tanpa pengobatan, usus buntu yang 

pecah bias menyebabkan:  

a. Masuknya kuman usus kedalam perut, menyebabkan peritonitis, yang 

bisaberakibat fatal. 

b. Fekalis/ massa keras dari feses. 



c. Tumor, hiperplasia folikel limfoid. 

d. Benda asing. 

3. Patofisiologi 

Appendiks terinflamasi dan mengalami edema sebagai akibat tersumbat, 

kemungkinan oleh fekalit (massa keras dari feses), tumor atau benda asing. Proses 

inflamasi meningkatkan tekanan intraluminal yang akan menghambat aliran limfe 

yang mengakibatkan edema, diapedesis bakteri dan ulserasi mukosa menimbulkan 

nyeri abdomen atas atau menyebar hebat secara progresif, dalam beberapa jam, 

terlokalisasi dikuadran kanan bawah dari abdomen. Akhirnya appendiks yang 

terinflamasi berisi pus (Smeltzer, Suzanne, C., 2003). 

Bila sekresi mukus berlanjut, tekanan akan terus meningkat menyebabkan 

peradanganyang timbul meluas dan mengenai peritoneum setempat sehingga 

menimbulkan nyeri kanan bawah disebut apendisitis supuratif akut. Bila kemudian 

aliran arteri terganggu akan terjadi infark dinding apendiks yang diikuti dengan 

gangren yang disebut apendiksitis gangrenosa. Bila dinding yang telah rapuh pecah 

akan terjadi apendisitis perforasi. Bila semua proses di atas berjalan lambat, 

omentum dan usus berdekatan akan bergerak ke arah apendiks hingga timbul suatu 

massa lokal yang dsebut infiltrat apendikularis. Peradangan appendiks dapat 

menjadi abses atau menghilang. 

Pada anak-anak, omentum lebih pendek dan apendiks lebih panjang, 

dinding apendiks lebih tipis. Keadaan tersebut ditambah dengan daya tahan tubuh 

yang menjadi kurang memudahkan terjadinya perforasi. Pada orang tua perforasi 

mudah terjadi karena ada gangguan pembuluh darah (Mansjoer, 2005). 

 



BAB III 

TINJAUAN KASUS 

 

A. Biodata 

Pengkajian dilakukan pada tanggal 10 Mei 2012, pukul 14.30 WIB pengkajian 

diperoleh dari anamnesa pasien dan keluarga pasien, pemeriksaan fisik, dan data rekam 

medis. 

1. Identitas pasien 

Klien bernama Tn D, umur: 40 tahun, alamat: Tlobong 3/6 Langenharjo, Grogol, 

Sukoharjo, pekerjaan: swasta (sebagai penjaga toko), agama: islam, pendidikan 

terakhir: SMP, No RM: 190713. 

2. Identitas penanggung jawab 

Penanggung jawab bernama Bp W, umur: 60 tahun, agama: islam, pekerjaan: swasta, 

agama: islam, hubungan dengan klien: bapak. 

  

B. Pengkajian keperawatan 

1. Riwayat penyakit 

a. Keluhan utama: Pasien mengatakan nyeri pada perut kanan bawah, nyeri terasa 

senut-senut dan panas. 

b. Riwayat penyakit sekarang: Pasien mengatakan nyeri pada perut kanan bawah. 

c. Riwayat penyakit dahulu: Pasien mengatakan belum pernah dirawat dirumah sakit 

sebelumnya, dan belum pernah menderita penyakit seperti sekarang.  



d.  Riwayat penyakit keluarga: Pasien dan keluarga pasien mengatakan dalam 

keluarganya tidak ada yang menderita penyakit menular dan menurun seperti: DM, 

ASMA, TBC dll. 

Analisa data 

No/tgl Dx Data focus problem Etiologi 

1/10Mei12 1 Ds: pasien mengatakan nyeri. 
Do: P: luka post op . 
       Q: nyeri senut-senut. 
       R: perut kanan bawah. 
       S: skala 5. 
       T: saat bergerak. 

Nyeri. Insisi 
bedah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/10Mei12 2 Ds: pasien mengatakan nyeri 
Pasien mengatakan tidak tahu 
cara perawatan luka. 
Do: pasien Nampak kesakitan 
Luka tertutup kasa. 

Resiko 
tinggi 
infeksi`. 

Invasi 
kuman pada 
luka post 
op . 

1/10Mei12 3 Ds: pasien mengatakan tidak 
tahu tentang penyakitnya dan 
cara perawatan luka post op. 
Do: pasien Nampak gelisah 
Pasien bartanya tentang 
penyakitnya. 

Kurang 
pengetahuan 
tentang 
penyakitnya 
dan 
perawatan 
luka pst op. 

Kurang 
informasi. 

 

Diagnosa keperawatan 

1. Nyeri b.d insisi bedah. 

2. Resiko tinggi infeksi b.d invasi kuman pada luka operasi. 

3. Kurang pengetahuan tentang penyakit dan cara perawatan luka post operasi b.d 

kurang informasi. 

 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan di bahas tentang proses keperawatan  pada sdr  D dengan post 

appendiktomi dibangsal Anggrek RSUD SUKOHARJO.  Pembahasan meliputi : 

pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi  keperawatan , implementasi 

keperawatan dan evaluasi. Perbedaan antara bab I tentang konsep dasar  dan bab II 

tentang tinjauan teori  serta bab III tentang resume kasus nyata yang telah di berikan 

asuhan keperawatan di bahas pula pada bab ini.  

A. Diagnosa 

1. Nyeri berhubungan dengan insisi bedah. 

Nyeri adalah keadaan dimana individu mengalami sensasi yang tidak 

menyenangkan dalam berespon terhadap suatu rangsangan yang berbahaya. Nyeri ada 

2, nyeri akut yaitu individu mengalami rasa ketidaknyamanan yang hebat atau sensasi 

yang tidak menyenangkan selama enam bulan atau kurang dan nyeri kronik yaitu 

individu mengalami nyeri yang menetap atau intermiten dan langsung lebih dari enam 

bulan (carpenito, 2001). 

Nyeri adalah pengalaman sensori serta emosi yang tidak menyenangkan dan 

meningkat akibat adanya kerusakan jaringan yang aktual atau potensial, digambarkan 

dalam istilah seperti kerusakan awitan yang tiba-tiba atau perlahan dari intensitas 

ringan sampai berat dengan akhir yang dapat diantisipasi atau dapat diramalkan dan 

durasinya kurang dari enam bulan (NIC NOC, 2007).  

Nyeri timbul karena stimulus dan jaringan yang rusak pada syaraf yang 

berjalan dimedula spinalis ke otak. Pasien mengalami nyeri akan gelisah atau mudah 

tersinggung dan menangis atau nafas tidak teratur.  



Nyeri ditegakkan bila ada data yang mendukung yaitu melaporkan nyeri, 

insisi, kram, nyeri tekan pada abdomen, perilaku melidungi, wajah menahan nyeri 

(doengoes, 2000). Penulis mengangkat diagnosa ini menjadi prioritas utama karena 

merupakan keluhan utama yang dirasakan pasien dan harus segera ditangani. Juga 

ditemukan data-data yang mendukung yaitu secara subyektif pasien mengatakan nyeri 

pada luka insisi, nyeri bertambah bila bergerak. Data obyektif yang mendukung 

adalah pasien tampak menahan nyeri, berhati-hati saat bergerak. 

2. Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan invasi kuman pada luka operasi. 

Resiko terhadap infeksi adalah keadaan dimana seseorang individu beresiko 

terserang oleh agen patogenik atau oportunistik (virus, jamur, bakteri, protozoa, atau 

parasit lain) dari sumber-sumber endogen dan eksogen. Resiko terhadap infeksi 

menggambarkan suatu situasi bila pertahanan pejamu melemah akan membuat 

pejamu lebih mudah terserang oleh patogen-patogen yang ada dilingkungan 

(carpenito,2001). Ada 5 tanda infeksi yaitu adanya pembesaran/bengkak pada area 

infeksi, perasaan panas, adanya kemerahan, rasa sakit atau nyeri dan penurunan 

fungsi. 

Resiko tinggi infeksi bisa ditegakkan bila ada data yang mendukung yaitu 

kemerahan pada kulit sekitar luka, nyeri, oedem, eksudat, peningkatan suhu, nadi, 

jumlah sel darah putih (Doengoes, 2000). Diagnosa ini dingkat karena didapatkan 

data subyektif pasien mengatakan nyeri pada luka jahitan. Data obyektif luka post 

operasi tertutup kasa steril. Penulis mengangkat masalah ini menjadi diagnosa kedua 

karena bila perawatan luka tidak menggunakan teknik aseptik yang benar dan kondisi 

daya tahan tidak baik dapat terjadi infeksi. 

 



3. Kurang pengetahuan tentang penyakit dan cara perawatan luka post operasi 

berhubungan dengan kurang informasi. 

Kurangnya pengetahuan adalah suatu keadaan dimana seorang individu atau 

kelompok mengalami defisiensi pengetahuan kognitif atau ketrampilan-ketrampilan 

psikomotor berkenaan dengan kondisi atau rencana pengobatan. Kurang pengetahuan 

ditegakkan bila terdapat data mayor: mengungkapkan kurang pengetahuan atau 

ketrampilan. Permintaan informasi mengekspresikan suatu ketidakakuratan persepsi 

status kesehatan, melakukan dengan tidak tepat perilaku kesehatan yang dianjurkan 

dan diinginkan. Data minor: kurang intregasi tentang rencana pengobatan ke dalam 

aktivitas sehari-hari (Carpenito, 2001) 

Alasan diagnosa ini diangkat karena data subyektif didapat: pasien menanyakan 

tentang penyakitnya dan cara perawatan luka post operasinya. Data obyektif didapat 

pasien nampak gelisah dan pasien bertanya tentang cara perawatan luka. Diagnosa 

sebagai diagnosa ke-3 dengan alasan jika masalah ini tidak segera ditangani berakibat 

kecemasan pada pasien sebagai respon ketidaktahuan (Carpenito, 2001). 

 

B. Evaluasi  

1. Nyeri berhubungan dengan insisi bedah. 

Kriteria evaluasi diagnosa ini adalah pasien mampu mengatasi dan 

menggunakan intervensi untuk mengurangi nyeri, pasien rileks, dapat istirahat, tidak 

mengeluh nyeri. 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan diperoleh hasil subyektif: pasien 

mengatakan nyeri berkurang. Obyektif: skala nyeri 3 masih dalam batas normal. Hal 

tersebut menunjukkan diagnosa pertama teratasi sebagian maka rencana tindakan 

tetap dilanjutkan, pantau ttv, kaji skala nyeri. 



2. Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan invasi kuman pada luka operasi. 

Evaluasi diagnosa ini adalah secara subyektif: pasien mengatakan nyeri 

berkurang dan rasa panas hilang. Obyektif: Luka kering dan tidak ada tanda-tanda 

infeksi. Hal tersebut menunjukkan diagnosa kedua teratasi sebagian maka rencana 

tindakan tetap dilakukan, pantau TTV, lakukan perawatan luka dengan tehnik 

antiseptic sampai luka sembuh untuk menghindari infeksi, dan kolaborasi antibiotik 

sesuai indikasi dokter. 

3. Kurang pengetahuan tentang penyakit dan cara perawatan luka post operasi 

berhubungan dengan kurang informasi. 

Hasil evaluasi yang didapat dari diagnosa ke 3 adalah secara subyektif: 

pasien mengatakan sedikit tahu tentang penyakitnya dan cara perawatan luka post 

operasi. Obyektif: pasien nampak lebih tenang dan tidak gelisah. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa  pada diagnosa ini masalah dapat teratasi sebagian dan intervensi 

tetap dilanjutkan, mengajarkan cara perawatn luka dengan tehnik antiseptik, dan 

mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang  luka post operasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari telaah pustaka yang penulis lakukan maka dapat diperoleh kesimpulan:  

Apendektomi adalah pembedahan untuk mengangkat apendiks yang 

sudah terjadi peradangan, yang harus segera dilakukan untuk menurunkan resiko 

perforasi. Asuhan keperawatan pada pasien post appendiktomi adalah suatu 

tindakan keperawatan mulai dari pengkajian data, menentukan diagnosa 

keperawatan yang muncul, membuat rencana tindakan, lalu 

mengimplementasikan, dan terakhir mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan. 

Pada Tn D dapat ditegakkan 3 masalah keperawatan yaitu nyeri, resiko tinggi 

infeksi, dan kurang pengetahuan tentang penyakitnya dan perawatan luka post 

operasi. Setelah dilakukan tindakan maka hasil evaluasi yang diperoleh semua 

masalah teratasi sebagian sehingga intervensi tetap dilanjutkan. 

B. Saran  

Setelah dilakukan tindakan Asuhan Keperawatan Pada Tuan D Dengan 

Gangguan Sistem Pencernaan: Post Appendiktomi Di Bangsal Anggrek RSUD 

Sukoharjo, maka penulis memberikan saran ke pihak-pihak terkait, sebagai 

berikut:  

1. Perawat, diharapkan lebih mengutamakan pelayanan kesehatan yang 

memuaskan dan tidak membeda-bedakan antara pasien kelas 1 dan 3 agar 

tidak terjadi kesenjangan sosial antara kaya dan miskin karena sebenarnya 

semua sama diamata ALLAH SWT.  

2. Pasien, diharapkan lebih memperhatikan kesehatannya karena kesehatan 

modal utama untuk kehidupan.  



3. Rumah sakit, mohon lebih meningkatkan mutu pelayanannya agar pasien 

yang dirawat memperoleh kepuasan dan cepat sembuh. 

4. Pembaca selanjutnya, memberikan inspirasi agar lebih peduli kesehatan. 
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