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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Dewasa ini kemajuan pencegahan berbagai macam penyakit 

bermunculan dari herbal maupun medis, penyakit pun semakin berkembang. 

Menurut penulis, dengan bertambahnya pengetahuan dan mudahnya akses 

informasi mengenai penyakit saat ini titik fokus masyarakat mayoritas tertuju 

pada penyakit menular dan penyakit degeneratif, kewaspadaan terhadap 

penyakit lain yang dapat pula memberikan kontribusi perubahan status 

kesehatan masyarakat dinilai minin, seperti pada hernia. 

       Dalam penulisan KTI ini penulis membahas tentang hernia inguinalis 

lateralis (dekstra) pre dan post operasi hernioraphy dimana angka kejadian 

penyakit ini cukup tinggi dan memerlukan penanganan lebih lanjut. 

       Hernia inguinalis merupakan kasus bedah digestif terbanyak setelah 

appendicitis. Sampai saat ini masih merupakan tantangan dalam peningkatan 

status kesehatan masyarakat karena besarnya biaya yang diperlukan dalam 

penanganannya akibat lambatnya pemulihan dan angka rekurensi. Dari 

keseluruhan jumlah operasi di Perancis tindakan bedah hernia sebanyak 17,2 

% dan 24,1 % di Amerika Serikat. 

       Data yang penulis peroleh dari salah satu staff ruangan bawasanya Ruang 

Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang yang merupakan ruang 

khusus penanganan kasus bedah, hernia merupakan kasus yang umum terjadi, 
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angka kejadian cukup tinggi pada pria khususnya, sebagian besar kasus 

hernia yang masuk ke ruangan mendapatkan penanganan dengan hernia 

repair atau hernioraphy. 

       Sebanyak 10% dari populasi mengembangkan beberapa jenis hernia 

selama hidup. Sebanyak 50% adalah untuk hernia inguinalis tidak langsung, 

di mana pria : wanita memiliki rasio 7 : 1, sementara 25% adalah untuk 

hernia inguinalis langsung. Insiden hernia meningkat dengan bertambahnya 

umur. Hal ini berhubungan dengan berbagai aktivitas yang memungkinkan 

peningkatan tekanan intra abdomen dan berkurangnya kekuatan jaringan 

penunjang. 

       Penatalaksanaan hernia inguinalis ada 2 jenis, yaitu konservatif dan 

operatif. Diangkat dari British Journal of Surgery, Simple questionnaire for 

assessing core outcomes in inguinal hernia repair (2010) didapatkan hasil 

global, kepuasan, dan nilai komplikasi dari kuisioner singkat yang  

dilaksanakan pada pasien post hernia repair sebanyak 49 pasien, 48 dari 49 

pasien mengatakan bahwa operasi banyak membantu dan 46 dari 49 pasien 

menyatakan puas dan sangat puas setelah menjalani hernia repair. 

B. Rumusan Masalah 

       Dalam penulisan KTI ini penulis mengambil rumusan masalah yaitu :  

“Bagaimana Asuhan Keperawatan Pada Tn. S Dengan Gangguan Sistem 

Pencernaan : Pre dan Post Hernioraphy Lateralis (Dekstra) di Ruang 

Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah pandanarang Boyolali” 
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C. Tujuan Laporan kasus 

1.  Tujuan Umum  

       Mengetahui tentang gambaran asuhan keperawatan dengan gangguan 

sistem pencernaan : Pre dan Post Hernioraphy Lateralis (Dekstra). Dan 

mampu mengapilkasikannya pada penderita hernia inguinalis lateralis 

pre dan post operasi hernioraphy.  

2.  Tujuan Khusus  

a. Melaksanakan pengkajian keperawatan pada pasien dengan Pre dan 

Post  Hernioraphy Lateralis (Dekstra). 

b. Merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien dengan Pre dan 

Post Hernioraphy Lateralis (Dekstra). 

c. Menyusun rencana keperawatan pada pasien dengan Pre dan Post 

Hernioraphy Lateralis (Dekstra). 

d. Melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien dengan Pre dan 

Post Hernioraphy Latralis (Dekstra). 

e. Mengevaluasi hasil asuhan keperawatan pada pasien dengan Pre dan 

Post Hernioraphy Lateralis (Dekstra). 

 

D. Manfaat Laporan Kasus 

1. Penulis  

    Meningkatkan pengetahuan penulis dalam memberikan asuhan 

keperawatan yang komperhensif pada pasien dengan gangguan sistem 

pencernaan : Pre dan Post Hernioraphy Lateralis (Dekstra). 
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2. Insitusi Pendidikan  

    Karya tulis ilmiah ini dapat digunakan sebagai salah satu wacana dalam 

pembelajaran mengenai gangguan pada sistem pencernaan spesifik Pre 

dan Post Hernioraphy Lateralis (Dekstra). Dan sebagai salah satu karya 

yang dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa 

keperawatan dan mahasiswa lain umumnya. 

3. Profesi Keperawatan  

Sebagai karya yang sedikit banyak diharapkan dapat meningkatkan mutu 

pelayanan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem 

pencernaan : Pre dan Post Hernioraphy Lateralis (Dekstra). 

4. Rumah Sakit 

Sebagai wacana untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit pada 

pasien dengan gangguan pencernaan : Pre dan Post Hernioraphy Lateralis 

(Dekstra) dan pengaruhnya dalam meningkatkan status kesehatan pasien. 

5. Pasien atau keluarga  

Bagi pasien asuhan keperawatan yang merujuk pada perbaikan tingkat 

kesehatan akan meningkatkan kualitas hidup, bagi keluarga informasi yang 

disampaikan penulis diharapkan menambah pengetahuan keluarga pasien 

mengenai gangguan pencernaan dan penanganan yang dibutuhkan. 

 

 

 

 


