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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn. S  

DENGAN GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN : PRE DAN POST 

HERNIORAPHY LATERALIS (DEKSTRA) 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDANARANG BOYOLALI 

(Septi Anggraini, 2012, 58 halaman) 

ABSTRAK 

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. 

Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan hernia 

inguinalis lateralis meliputi pengkajian, intervensi, implementasi dan evaluasi 

keperawatan. 

Hasil : Dari pengkajian keperawatan didapatkan analisa data yang merujuk 

pada lima diagnosa masing-masing dua diagnosa pre operasi yakni kurang 

pengetahuan, cemas dan tiga diagnosa post operasi yakni nyeri, resiko infeksi 

dan defisit perawatan diri sesuai dengan teori yang digunakan dari berbagai 

sumber, hasil implementasi sesuai dengan perencanaan, dalam manajemen 

nyeri sebagai diagnosa prioritas didapatkan evaluasi nyeri berkurang setelah 

dilakukan tindakan keperawatan 3 x 24 jam. 

Kesimpulan : Penanganan hernia dengan metode hernioraphy didapatkan 

hasil global, kepuasan, dan nilai komplikasi dari kuisioner singkat yang  

dilaksanakan pada pasien post hernia repair, adapun prosedur laparoskopi 

merupakan salah satu dari beberapa prosedur penanganan hernia yang lebih 

memiliki banyak kelebihan. Discard planning tentang manajemen nyeri 

sangat diperlukan untuk perawatan mandiri berkelanjutan. 

 

Kata Kunci : Hernia, hernioraphy, kurang pengetahuan, cemas, nyeri akut, 

resiko infeksi, defisit perawatan diri. 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

       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, angka kejadian cukup tinggi 

pada pria khususnya, sebagian besar kasus hernia yang masuk ke 

ruangan mendapatkan penanganan dengan hernia repair atau 

hernioraphy. 

 

 



.   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. 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). 

II. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian 

        Jong (2010) mengatakan hernia adalah protusi atau penonjolan isi 

suatu rongga melalui defek atau bagian lemah dari dinding rongga 

bersangkutan, menurut Betz (2004) hernia inguinalis lateralis 

adalah prolaps sebagian usus ke dalam anulus ingunalis di atas 

kantong skrotum, yang disebabkan oleh kelemahan atau 

kegagalan menutup yang bersifat kongenital, menurut 

Syamsuhidayat (2010) disebut hernia inguinalis lateralis karena 

menonjol dari perut dilateral dari pembuluh epigastrika inferior. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hernia 

adalah ketidaknormalan tubuh berupa tonjolan yang disebabkan 

karena kelemahan pada dinding abdomen, congenital maupun 

didapat. 

2. Etiologi 



       Menurut Syamsuhidayat (2010) hernia dikarenakan anomali 

kongenital atau didapat, dapat dijumpai di segala usia, lebih 

banyak pada laki-laki daripada perempuan, berbagai penyebab 

berperan pada pembentukan pintu masuk hernia di anulus 

internus yang cukup lebar sehingga dapat dilalui oleh kantung 

dan isi hernia, selain itu diperlukan pula faktor yang dapat 

mendorong isi hernia melewati pintu yang sudah terbuka cukup 

lebar itu. Faktor yang dipandang berperan adalah adanya prosesus 

vaginalis yang terbuka, peninggian tekanan di dalam rongga perut 

dan kelemahan dinding perut. Umumnya disimpulkan bahwa 

prosesus vaginalis paten bukanlah penyebab tunggal hernia, tetapi 

diperlukan faktor lain seperti anulus inguinalis yang cukup besar, 

tekanan intra abdomen yang meninggi secara kronik, batuk 

kronik, hipertrofi prostat, konstipasi, asites. Insiden hernia yang 

meningkat dengan bertambahnya umur mungkin disebabkan oleh 

meningkatnya penyakit yang membuat tekanan intra abdomen 

meninggi dan berkurangnya kekuatan jaringan penunjang. Ketika 

otot dinding perut berelaksasi, bagian yang membatasi anulus 

internus ikut kendur. Pada keadaan itu, tekanan intra abdomen 

tidak tinggi dan kanalis inguinalis berjalan lebih vertikal. 

Sebaliknya, jika otot dinding perut berkontraksi, kanalis 

inguinalis berjalan lebih mendatar dan anulus inguinalis tertutup 

 



sehingga dapat mencegah masuknya usus ke dalam kanalis 

inguinalis. 

3. Patofisiologi 

       Patofisiologi hernia menurut Kowalak (2011) pada hernia 

inguinalis dapat terjadi penonjolan usus besar atau usus halus, 

omentum atau kandung kemih ke dalam kanalis inguinalis. Pada 

hernia indirek (tidak langsung), visera abdomen meninggalkan 

rongga abdomen melalui anulus inguinalis dan mengikuti 

funikulus spermatikus (pada laki-laki) dan ligamentum teres uteri 

(pada wanita). Organ visera tersebut muncul pada anulus eksterna 

dan membentang ke bawah ke dalam kanalis inguinalis serta 

sering masuk ke dalam skrotum atau labia. Pada hernia inguinalis 

direk (langsung), organ visera tidak masuk ke dalam kanalis 

melalui kanalis interna tetapi melalui dinding inguinal posterior, 

menonjol langsung melalui fasia transveralis kanalis tersebut (di 

daerah yang dikenal sebagai trigonum hasselbach), dan muncul 

pada anulus eksterna. Hernia dapat direposisi jika hernia dapat 

dikembalikan atau direposisi ke tempat semula dengan cukup 

mudah, inkarserata (jika hernia tidak dapat direposisi karena 

terjadi adhesi yang merintangi aliran isi usus) atau strangulata 

(jika bagian usus yang mengalami herniasi terpuntir atau 

bengkak/edematosa) sehingga timbul gangguan yang serius pada 



aliran darah normal, pada gerak peristaltik usus, dan dapat pula 

menyebabkan obstruksi serta nekrosis intestinal. 

       Nicks dalam Mutaqin (2008) mengatakan pada kondisi hernia 

inguinalis yang bisa keluar masuk atau protusi dapat bersifat 

hilang timbul disebut dengan hernia reponibel. Kondisi protusi 

terjadi jika pasien melakukan aktivitas berdiri atau mengejan kuat 

dan masuk lagi jika berbaring atau distimulasi dengan mendorong 

masuk perut. Kondisi ini biasanya tidak memberikan manifestasi 

keluhan nyeri atau gejala obstruksi usus. Apabila protusi tidak 

dapat masuk kembali ke dalam rongga perut, maka ini disebut 

hernia ireponibilis atau hernia akreta. Kondisi ini biasanya 

berhubungan dengan perlekatan isi kantong pada peritonium 

kantong hernia.  

Tinjauan Keperawatan 

1. Pengkajian 

a. Pengkajian Fokus Pre Operatif 

       Fokus pengkajian Pre Operatif menurut Simon dan Schuster 

dalam Mutaqin (2003) pengkajian difokuskan pada optimalisasi 

pembedahan hernioraphy inguinal atau femoral. Keluhan 

gastrointestinal perlu ditanyakan dan hubungannya dengan 

status nutrisi pasien. Pasien yang mempunyai riwayat kadar 

glukosa darah dan hipertensi perlu dikoreksi sebelum 

pembedahan. Kaji adanya riwayat alergi obat-obatan. 



       Perhatikan tingkat kecemasan pasien, persepsi dan kemampuan 

untuk memahami diagnosis, operasi yang direncanakan dan 

prognosis, perubahan citra tubuh, tingkat koping dan teknik 

menurunkan kecemasan. Kaji pasien terhadap tanda dan gejala 

cemas dan pemahaman pasien tentang intervensi bedah yang 

direncanakan. Lakukan pengkajian gastrointestinal tentang 

adanya gangguan defekasi, pembesaran abdomen, kembung, 

kemampuan flatus, dan bunyi peristaltik usus apakah normal. 

Pada hernia inguinalis, keluhan pada orang dewasa berupa 

benjolan di lipat paha yang timbul pada waktu mengejan, batuk, 

atau mengangkat beban berat, dan menghilang waktu istirahat 

atau berbaring. Pada inspeksi perhatikan keadaan asimetris pada 

kedua sisi lipat paha, skrotum atau labia dalam posisi berdiri dan 

berbaring. Pasien diminta mengejan atau batuk, sehingga adanya 

benjolan atau keadaan asimetri dapat dilihat. Palpasi dilakukan 

dalam keadaan ada benjolan hernia, diraba konsistensinya, dan 

coba mendorong apakah benjolan dapat direposisi ditambahkan 

pendapat dari Erickson (2009) diperlukan juga pengkajian 

diagnostik yang dapat membantu, meliputi pemeriksaan kultur 

jaringan untuk mendeteksi adanya adenitis tuberkulosis, foto 

polos abdomen untuk mendeteksi adanya udara pada usus dan 

untuk mendeteksi adanya ileus, CT Scan untuk mendeteksi 



adanya hernia ekstrakolon, dan USG untuk menilai masaa hernia 

inguinal. 

b. Fokus Pengkajian Post Operatif 

       Menurut Brunner (2002) pengkajian segera pasien bedah saat 

kembali ke unit klinik terdiri atas pengkajian respiratori 

kepatenan jalan napas, kedalaman, frekuensi, dan karakter 

pernapasan, sifat dan bunyi napas, pengkajian sirkulasi terdiri 

atas tanda-tanda vital termasuk tekanan darah, kondisi kulit. 

Pengkajian neurologi, tingkat respon, pengkajian drainase terdiri 

atas keharusan untuk menghubungkan selang ke sistem drainase 

yang spesifik dan kondisi balutan. Pengkajian kenyamanan 

meliputi tipe nyeri dan lokasi, diangkat dari Journal of Clinical 

Nursing, post operative pain management-the influence of 

surgical ward nursing (2007) petunjuk untuk pengelolaan post 

operasi rekomendasi dari The Swedish Society of medicine 

bahwa pasien harus menerima informasi lengkap tentang 

pengelolaan nyeri post operasi, pengkajian nyeri meliputi pada 

saat istirahat dan aktivitas, efek perawatan harus dievaluasi 

sebelum dan sesudah mendapatkan terapi analgesik,  

2. Diagnosa Keperawatan 

a. Kurang pengetahuan berhubungan dengan tidak 

mengetahui sumber sumber informasi  (Wilkinson dalam 

Widyawati, 2006). 



b. Cemas berhubungan dengan rencana operasi (Doenges, 

2005). 

c. Nyeri akut berhubungan dengan agen injuri fisik tindakan 

pembedahan (Wilkinson dalam Widyawati, 2006). 

d. Resiko terjadinya infeksi berhubungan dengan prosedur 

invasif (Wilkinson dalam Widyawati, 2006), (Carpenito dalam 

Asih, 2006). 

III. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan pada penulisan karya ilmiah ini merupakan 

studi kasus yang diterapkan pada TN.S pasien Rumah Sakit Umum 

Daerah Pandanarang Boyolali. Asuhan Keperawatan dilaksanakan 3 x 

24 jam dengan memantau kondisi pre dan post hernioraphy dimulai 

sejak Rabu 9 Mei sampai dengan Sabtu 12 Mei 2012. 

IV. HASIL PENELITIAN 

1. Kurang pengetahuan berhubungan dengan tidak mengetahui 

sumber sumber informasi  (Wilkinson dalam Widiawati, 

2006). 

Hasil evaluasi  : masalah teratasi, pasien dan keluarga 

menunjukkan peningkatan pengetahuan. 

2. Cemas berhubungan dengan rencana operasi (Doenges, 2005). 

Hasil evaluasi : masalah teratasi tingkat kecemasan pasien 

menurun dengan koping yang efektif yakni dengan ditemani 

sanak saudara selama perawatan. 



3. Nyeri akut berhubungan dengan agen injuri fisik (Wilkinson 

dalam Widyawati, 2006). 

Hasil evaluasi : masalah teratasi sebagian, nyeri berkurang 

ketika istirahat, namun akan timbul ketika pasien bermobilisasi 

atau adanya pergerakan. 

4. Resiko terjadinya infeksi berhubungan dengan prosedur 

invasif (Wilkinson dalam Widyawati, 2006). 

Hasil evaluasi : masalah teratasi sebagian pasien merasa 

nyaman setelah dilakukan perawatan luka, namun harus tetap 

diperhatikan pada area insisi pembedahan dan produk infasif 

infus dan alat-alat yang digunakan untuk merawat pasien 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan pengkajian dan analisa kasus muncul lima 

diagnosa pada Tn.S, diagnosa yang muncul sesuai dengan teori 

Wilkinson dalam Widyawati (2006), Doenges (2005), 

Newfield (2007). Kelima diagnosa yang muncul dibagi atas 

dua diagnosa Pre operasi yakni kurang pengetahuan 

berhubungan dengan tidak mengetahui sumber sumber 

informasi, cemas berhubungan dengan rencana operasi dan tiga 

diagnosa Post operasi yakni nyeri akut berhubungan dengan 

agen injuri fisik, resiko terjadinya infeksi berhubungan dengan 

prosedur invasif,  defisit perawatan diri berhubungan dengan 



pembatasan aktivitas dan kecemasan. Kelima diagnosa dalam 

teori muncul pada kasus Tn.S dengan Pre dan Post 

Hernioraphy Lateralis (Dekstra). 

B. Saran 

Tenaga medis dan rumah sakit untuk meningkatkan wacana 

perawatan kesehatan dan penanganan pasien hernia, ada 

pertimbangan tindakan pada pasien dengan hernia inguinalis 

yaitu wacana bagi Rumah Sakit untuk mengembangkan 

penanganan bagi pasien hernia dengan tindakan Bedah 

Laparoskopi, keuntungan bedah laparoskopi pada hernia 

diantaranya tiga luka kecil dibanding satu luka besar pada 

dinding perut, masa dirawat di Rumah Sakit yang lebih singkat 

(pasien dapat pulang pada hari pembedahan atau sehari setelah 

pembedahan) sehingga mengurangi biaya perawatan, rasa sakit 

yang minimal setelah pembedahan, waktu penyembuhan lebih 

pendek dan kembali ke aktivitas sehari-hari lebih cepat dan 

angka kekambuhan yang kecil. Bedah Laparoskopi untuk 

pasien hernia sudah diterapkan pada beberapa Rumah Sakit 

Swasta di wilayah Surakarta maka diharapkan dengan 

berkembangnya teknologi Rumah Sakit Umum Daerah 

Pandanarang Boyolali dapat menerapkan penanganan  pada 

pasien hernia dengan penanganan bedah laparoskopi, tentunya 

disesuaikan dengan kemampuan pasien.        
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