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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. 
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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). 
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Dari uraian diatas maka penulis mengambil judul: Asuhan 

Keperawatan Pada Tn. D Dengan Gangguan Sistem Pencernaan: Post 

Appendiktomi di Bangsal Anggrek RSUD Sukoharjo.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas di rumuskan masalah sebagai berikut: 

“Bagaimana melakukan asuhan keperawatan pada Tn. D Dengan 

Gangguan Sistem Pencernaan: Post Appendiktomi di Bangsal Anggrek 

RSUD Sukoharjo?” 

C. Tujuan Laporan Kasus 

1. Umum 

Mendapatkan pengalaman yang nyata dalam melakukan asuhan 

keperawatan pada pasien post appendiktomi. 

2. Khusus  

a. Dapat melakukan pengkajian, analisa data, dan merumuskan 

masalah keperawatan.  

b. Ingin mengetahui diagnosa keperawatan yang muncul setelah 

operasi. 

c. Melakukan tindakan yang tepat pada pasien post appendiktomi. 

d. Mengevaluasi hasil yang didapat setelah tindakan. 

D. Manfaat Laporan Kasus 

Laporan ini diharapkan bermanfaat bagi:  

1. Pasien, hasil KTI ini diharapkan dapat memotivasi pasien untuk 

menjaga kesehatan terutama masalah pencernaan. 
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2. Perawat, hasil KTI ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

perawat pada umumnya dan perawat pada khususnya tentang post 

appendiktomy pada gangguan sistem pencernaan. 

3. Rumah Sakit, hasil KTI ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam upaya penyelesaian masalah yang timbul pada 

system pencernaan dengan post appendiktomi. 

4. Pembaca, semoga KTI ini menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.  

5. Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


