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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit appendisitis adalah kedaruratan bedah yang paling sering 

ditemukan dan dapat terjadi pada usia berapapun. Insidennya 120/100.000 

pertahun, dengan pasien yang terbanyak adalah rentang usia 17-64 tahun yaitu 

sebesar 82,18% dengan  kejadian yang paling banyak terjadi adalah appendisitis 

akut tanpa penyulit (simple appendicitis) 54,46%. Rasio insiden appendisitis 

antara laki-laki dan perempuan 1:1. Kasus appendisitis akut sama banyaknya 

antara wanita dan laki-laki pada masa prapuber, jarang terjadi pada balita, 

meningkat pada pubertas, dan mencapai puncaknya pada saat remaja awal usia 

20 tahun, sedangkan pada masa remaja dan dewasa rasionya menjadi 3:2 

(Siswono, 2006). 

Menurut Depkes RI (2002), jumlah pasien yang menderita appendisitis di 

Indonesia berjumlah 27% dari jumlah penduduk di Indonesia. Insiden  

appendisitis yang lebih tinggi terjadi pada negara maju daripada negara 

berkembang, namun di Indonesia dalam tiga sampai empat dasawarsa terakhir ini 

menurun secara bermakna yaitu dari 100 kasus tiap 100.000 populasi  menjadi 52  

tiap 100.000  populasi (Surya, 2008).  

Jumlah kasus pasien dengan appendisitis akut yang masuk di Kamar 

Operasi Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta dalam 
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tahun 2012 bulan Januari sampai September mencapai 60 pasien, dan khusus 

bulan Juli 2012 terdapat 13 pasien.  

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengangkat Karya 

Tulis Ilmiah dengan judul “Asuhan Keperawatan pada Tn. E dengan Tindakan 

Appendiktomi pada Appendisitis Akut di Kamar Operasi Instalasi Gawat Darurat 

Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Penulis merumuskan suatu masalah yaitu bagaimana memberikan asuhan 

keperawatan pre, intra, dan post operasi pada pasien appendiktomi di Kamar 

Operasi Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Dr.Moewardi Surakarta? 

  

C. Tujuan Penulisan 

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini penulis mempunyai tujuan sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Umum 

Mahasiswa dapat memahami asuhan keperawatan pre, intra, dan post 

appendiktomi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Melakukan pengkajian pada pasien yang dilakukan appendiktomi 

b. Menegakkan diagnosa keperawatan pada pasien pre, intra, dan post 

appendiktomi 
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c. Merumuskan intervensi pada pasien pre, intra, dan post appendiktomi 

d. Melaksanakan implementasi pada pasien pre, intra, dan post 

appendiktomi 

e. Melakukan evaluasi pada pasien pre, intra, dan post appendiktomi 

 

D. Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah: 

1. Bagi penulis; sebagai pengalaman dan meningkatkan kemampuan penulis 

tentang asuhan keperawatan dengan pasien appendiktomi. 

2. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan; menambah informasi dan bahan 

kepustakaan dalam memberikan asuhan keperawatan, khususnya 

appendiktomi.  

3. Bagi rumah sakit dan masyarakat; sebagai referensi dan tambahan informasi 

dalam peningkatan asuhan keperawatan dan pendidikan di masa yang akan 

datang. 

 

 

 

 

 

 

 


