
 



 



ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn. N 

DENGAN HERNIA INGUINAL LATERAL DI INSTALASI BEDAH SENTRAL 

RSUD DR MOEWARDI SURAKARTA 

 

A. PRE OPERASI 

1. Identitas Klien 

Nama   : Tn. N 

 Umur   : 46 tahun 

 Jenis kelamin  : Laki-laki 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

 Alamat   : Karangmalang, Sragen 

Tanggal MRS  : 17 Juli 2012 jam 14.15 WIB 

Tanggal Operasi : 18 Juli 2012 jam 09.00 WIB 

Tanggal Pengkajian : 18 Juli 2012 jam 09.15 WIB 

Indikasi  : HIL Dextra 

Tindakan Operasi : Hernia Repair 

Lama Operasi  : Mulai jam 09.30 WIB s/d 10.30 WIB 

 

2. Pengkajian Pre Operasi 

1. Keadaan umum : sedang 

Kesadaran : Compos mentis 

GCS : 4 – 5 – 6 

TD : 130/80 mmHg, N  : 104 x/mnt, RR  : 24 x/mnt  S : 36,5ºC 

 



2. Kenyamanan 

Ds : Klien mengatakan tegang, takut untuk dioperasi, klien mengatakan belum 

pernah dioperasi sebelumnya, klien bertanya kapan operasinya, klien 

bertanya tentang bagaimana suasana di ruang operasi, klien bertanya jam 

berapa mulai operasinya, berapa lama, sakit atau tidak, lama atau tidak, 

dibius atau tidak. 

Do : Akral dingin, wajah klien tampak tegang, klien tampak berdoa dan selalu 

melihat jam, klien tampak melihat sekelilingnya terus menerus. 

3. Riwayat kesehatan yang lalu 

Terdapat benjolan pada inguinal sejak ± 10 tahun yang lalu 

4. Riwayat kesehatan sekarang 

Sekitar 1 minggu yang lalu klien mengatakan bahwa dirinya sakit ketedun dan 

dirasa semakin sakit, kemudian klien berobat ke puskesmas terdekat dan 

dianjurkan untuk di periksakan ke rumah sakit. Tanggal 17 Juli 2012 klien  masuk  

IGD RSUD Dr Moewardi Surakarta sekitar  jam 15.00 WIB. Klien di periksa oleh 

dokter jaga IGD dan di anjurkan untuk dilakukan operasi Hernia Inguinal, 

kemudian klien dirawat di Ruang Cendana 3 untuk mendapatkan   perawatan.  

Klien dijadwalkan operasi pada tanggal 18 Juli 2012 jam 08.00 WIB. 

 

3. Premedikasi Yang Diberikan 

Tidak ada tindakan premedikasi 

 

 

 



4. Keperawatan Pre Operasi 

a. Analisa Data ( tanggal 18 Juli 2012 jam 09.20 WIB ) 

Data Etiologi Problem 

DS : Klien mengatakan tegang, takut untuk 

dioperasi, belum pernah dioperasi 

sebelumnya, klien bertanya kapan 

operasinya, bagaimana suasana di ruang 

operasi, jam berapa mulai operasinya, 

berapa lama, sakit atau tidak, lama atau 

tidak, dibius atau tidak. 

DO : 

- Keadaan umum lemah 

- GCS 15  E4V5M6 

- Wajah klien pucat dan kelihatan 

cemas 

- TTV :  

TD : 130/80 mmHg S    : 36
5 o

C 

N    : 104 x/mnt RR  : 24 x/mnt 

Krisis situasi, 

rencana operasi 

Ansietas 

 

b. Diagnosa keperawatan 

Ansietas b.d krisis situasi, rencana operasi 

 

 



c. Rencana Keperawatan 

Diagnosa Tujuan dan Kriteria Hasil Rencana Keperawatan 

Ansietas b.d krisis 

situasi, rencana 

operasi 

 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 1 X 20 

menit diharapkan cemas 

klien berkurang / hilang 

Kriteria hasil : 

 Klien mengatakan sudah 

siap untuk dioperasi dan 

tidak cemas 

 Wajah klien tampak rileks 

dan tidak tegang 

 TTV dalam batas normal : 

TD 120/80 mmHg, N : 80 

x/mnt RR : 18-20 x/mnt 

 

1. Identifikasi tingkat rasa 

yang yang mengharuskan 

intervensi lebih tepat. 

2. Beri informasi tentang 

peran perawat intraoperasi 

3. Beritahu pasien 

kemungkinan dilakukannya 

spinal dimana rasa mual-

mual mungkin saja terjadi 

4. Perkenalkan staf, perawat 

ataupun dokter yang akan 

melakukan operasi 

5. Cegah pemajanan tubuh 

yang tidak diperlukan 

selama pemindahan 

ataupun pada ruang operasi 

6. Berikan petunjuk / 

penjelasan yang sederhana 

pada pasien yang tenang 

7. Kolaborasi 

- Beri obat sesuai 



petunjuk misal : zat-zat 

sedatif sesuai indikasi. 

 

d. Tindakan Keperawatan 

Hari dan 

tanggal 

No 

Dx 

Implementasi Respon Paraf 

18 Juli 2012 

09.15 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.20 WIB 

 

 

09.30 WIB 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1. Mengidentifikasi 

kembali tingkat cemas 

pasien 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Memberi informsi 

tentang peran perawat 

 

3. Memberitahu pasien 

rasa yang ditimbulkan 

 

S : klien mengatakan 

takut dioperasi dan 

belum pernah 

dioperasi 

sebelumnya 

O : klien tampak 

bertanya tentang 

jalannya operasi, 

klien tampak selalu 

memandangi jam 

dinding 

S : klien mengatakan 

mengerti 

O : klien kooperatif 

S : klien bertanya 

berapa lama efeknya 

 



 

09.35 WIB 

 

 

 

09.40 WIB 

 

 

 

 

 

09.45 WIB 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

saat dilakukan anastesi  

4. Menjelaskan nama-

nama tim bedah yang 

akan melakukan 

operasi 

5. Memidahkan pasien 

dengan meminimalkan 

pemajanan tubuh 

 

 

 

6. Memberikan petunjuk 

pada pasien pada saat 

akan dilakukan operasi 

 

O : klien tampak tegang 

S : klien takutnya sudah 

mulai berkurang 

O : klien kooperatif 

 

S : klien mengatakan 

tidak sakit dan tubuh 

bagian bawah mulai 

tidak terasa 

O : klien tidak mampu 

mengangkat kaki 

S : klien mengatakan 

paham 

O : klien tampak sudah 

mulai rileks 

 

e. Evaluasi 

Hari dan 

tanggal 

No 

Dx 

Evaluasi Paraf 

18 Juli 2012 

09.45 WIB 

1 S : Klien mengatakan sudah berdoa dan siap 

untuk di operasi 

O : 

- Keadaan umum lemah 

 



- Wajah klien masih pucat dan sedikit 

tegang  

- TTV : TD : 120/80 mmHg  

- N        : 88 x/mnt 

- RR      : 16x/mnt 

- S         : 36
2 o

C 

A : Masalah cemas teratasi 

P  : Intervensi dilanjutkan pada intra operasi 

1. Cegah pemajanan tubuh yang tidak 

diperlukan selama pemindahan ataupun 

pada ruang operasi 

2. Berikan petunjuk / penjelasan yang 

sederhana pada pasien yang tenang 

3. Kolaborasi 

- Beri obat sesuai petunjuk misal : zat-zat 

sedatif sesuai indikasi. 

 

B. Intra Operasi 

1. Mulai anastesi : Jam 09.30 WIB 

a. Tim anastesi 

 Dokter Anastesi : dr. Hugo 

 Assisten Anestesi : Yamin 

b. Jenis anastesi : SAB (Sub Arachnoid Blok) 



c. Obat obatan :  

- Ondensentron 4 mg 

- Kentamin 20 mg 

- Midazolam 4 mg 

Jenis Operasi : Hernia repair 

d. Lama Operasi : 1 jam (09.30 WIB s/d 10.30 WIB) 

e. Tim bedah : 

1) Operator : dr. Agus  

2) Asisten : Slamet 

3) Instrument : Diah 

2. Persiapan di kamar operasi 

a. Peralatan tidak steril terdiri dari meja instrument 1 dan 2, meja operasi (plastik, 

underpad, bantal dan alas kepala, tali pasien, perlak), lampu operasi, mesin 

suction, Bedside Monitor (Tensi, saturasi O2, ECG), Pesawat anastesi + peralatan 

SAB, Sarung diathermi, Standart infuse, Mesin diathemi, Ember / tempat sampah 

medis 2 (1 untuk kasa, 1 untuk botol infus), Penyambung kabel, Penyangga 

tangan, Troli untuk obat anastesi dan cairan infuse. 

b. Peralatan steril terdiri dari Tromol deppres, Tromol kasa, perlengkapan baju, 2 duk 

besar buntu, 1 duk besar lubang, 4 duk kecil buntu, 3 skort operasi, 3 lap tangan 

steril, 1 duk meja instrument, 1 slup meja mayo, Tromol duk kecil, Tromol 

suction, Needle anestesi, Korentang steril, Handle dan kabel diathermi, Sikat untuk 

cuci tangan steril 



3. Persiapan pasien 

a. Mengecek kelengkapan pasien (informed consent, cairan infus pre op, darah, foto 

torax, ECG, pemeriksaan laborat) 

b. Mengganti pakaian  pasien  dengan pakaian khusus kamar oerasi dan mengenakan 

topi khusus kamar operasi 

c. Menanyakan pasien sudah puasa apa belum, mempunyai riwayat sesak atau tidak 

d. Memindahkan pasien dari bed ruangan ke kamar operasi 

e. Memasang monitor ECG, TD, saturasi O2 

4. Persiapan petugas kamar operasi 

a. Operator, asisten dan instrument, mencuci tangan secara steril 

b. Memakai skort operasi steril 

c. Memakai sarung tangan steril 

d. Instrumentern memasang duk meja instrument I dan II 

e. Instrumentern menyiapkan dan mengatur  instrument pada meja instrument I dan 

II 

 

5. Persiapan instrument :  

Meja 1 Jumlah Meja 2 Jumlah 

- Kocher   

- Krom kelm   

- Pean lurus   

- Yuderm klem    

- Langen back   

4 

6 

6 

1 

2 

- Nald foelder panjang, 1 

nald folder pendek  

- Pinset anatomis untuk 

benang  

- Gunting benang  

1 

 

1 

 

1 



- Pemegang pisau no 4 

- Pisau operasi no 18 

- Pinset anatomis  

- Pinset chirurgis   

- Duk klem    

- Gunting jaringan   

- Gunting metzembaum   

- Cucing (Untuk Aquadest dan 

betadine) 

- Kasa kecil   

- Kasa deppers   

- Spatel (sonde alur) 

- Tali hernia  

1 

1 

2 

2 

5 

1 

1 

2 

 

10 

5 

1 

1 

1 

- Jarum round sedang 

dan tajam sedang 

- Cromic no 1, 2/0, 3/0, 

- Plain no 2/0, 0 

- Silk no  3/0, 3 

- Hantscoon sesuai 

ukuran 

- duk buntu kecil 

-  duk besar buntu 

-  skort OP 

-  duk besar lubang 

- Handle dan kabel 

diathermi 

- Slang suction 

1 

 

 

 

 

 

3 

2 

2 

2 

1 

 

1 

 

6. Pelaksanaan Operasi 

Penulis melakukan observasi tindakan selama operasi Hernia Repair pada jam 

09.30-10.30 WIB . Dari persiapan alat sampai klien dikirim ke ruang recovery room, 

Dalam tahap ini penulis melakukan pengkajian/ tanya jawab sebelum operasi dimulai 

dengan perawat asisten bedah. Penulis menanyakan apa saja yang akan dilakukan pada 

saat operasi. Hasil dari diskusi dan tanya jawab dengan perawat asisten bedah, penulis 

mengangkat beberapa diagnosa yang ada saat proses operasi berlangsung diagnosa 

tersebut adalah : 

 



a. Resiko infeksi b.d tindakan infasive ( pembedahan ) 

b. Resiko injury b,d instrumentasi dan penggunaan obat-obatan anastesi.  

Intervensi keperawatan yang direncanakan yaitu memberikan dukungan 

emosional dengan cara mengajak berdoa sebelum operasi dimulai, mengatur posisi 

yang sesuai untuk pasien Posisi yang sesuai diperlukan untuk memudahkan 

pembedahan dan juga untuk menjamin keamanan fisiologis pasien yaitu posisi supine, 

mempertahankan keadaan asepsis selama pembedahan yaitu menjaga kesterilan alat 

dan bahan yang diperlukan. menjaga kestabilan temperatur pasien, Temperatur di 

kamar operasi dipertahankan pada suhu standar kamar operasi dan kelembapannya 

diatur untuk mengahmabat pertumbuhan bakteri yaitu 19-24 
o
C. Memberikan selimut 

pada pasien agar pasien tidak kedinginan, membantu penutupan luka operasi, 

memindahkan pasien dari meja operasi ke ruang pemulihan. 

7. Proses pembedahan dan implementasi keperawatan 

a. Mengajak berdoa sebelum operasi 

b. Memberikan disinfektan pada area operasi 

c. Penempatan duk steril di sekitar lapangan operasi  

d. Perawat anestesi memberikan terapi 02 2 lpm kemudian premedikasi yaitu fentanyl 25 

mg,  setelah itu induksi bufikakain 15 mg dengan jenis spinal anesthesi. Dilakukan 

penusukan dengan needle anestesi no. 27 antara lumbal ke-3 dan ke-4. Setelah keluar 

cairan LCS obat disuntikan kemudian ditutup plaster pada daerah suntikan. Klien 

diposisikan head down ditunggu reaksi sampai klien merasa gringgingen/ kesemutan, 

setelah itu pasien posisi tidur dengan posisi head up. 

e. Setelah obat anestesi bekerja, dokter ahli bedah akan membuat sayatan sepanjang 3-5 

inchi diatas hernia  



f. Sayatan selanjutnya melalui canalis inguinalis sehingga nampak saccus hernia yang 

merupakan peritoneum  

g. Dokter ahli bedah menekan secara halus isi saccus hernia kembali ke abdomen  

h. Selanjutnya, bagian yang terbuka pada leher peritoneum diikat dan saccus hernia 

diangkat 

i. Canalis inguinalis ditutup dengan dengan jahitan. Seiring dengan berjalannya 

waktu.jahitan ini akan menyatu dengan organ. Defek atau kelemahan pada jaringan 

otot perlu diperbaiki untuk mencegah resiko kekambuhan hernia  

j. dokter ahli bedah  menggunakan mesh (jarring-jaring sintetik) untuk membantu 

menguatkan area bekas tempat hernia (di RSUD Dr Moewardi menggunakan Prolines). 

Kemudian lapisan otot dan jaringan lainnya dijahit bersama dan kulit ditutup dengan 

jahitan  

k. Setelah selesai menjahit perawat anastesi memberikan antiemetic ondensentron 4 mg.  

l. Maintenance, Selama operasi berlangsung pasien diobservasi tekanan darah, nadi dan 

pernapasannya. Tekanan darah sistolik rata-rata 130 dan diastolik rata-rata 75, nadi 

rata-rata 78 , saturasi oksigen 99 % dan  operasi berlangsung selama 60 menit. 

m. Terakhir, bekas luka yang telah dijahit ditutup dengan kasa steril 

n. Memindahkan pasien ke ruang pemulihan 

 

C.  POST OPERATIF 

Klien tiba di  Recovery Room pada tangggal  18 Juli 2012 jam 10.30 WIB. 

Instruksi di RR : Posisi Head Up 30 
o
 , O2 2 lt/mnt, Awasi TTV setiap 15 menit, Apabila 

tekanan darah turun dibawah 100 mmHg berikan Epineprin 5-10 mg, Apabila muntah 



berikan Odansetron 4 mg IV, Apabila kesakitan berikan ketorolak 30 mg, Infus RL 24 

tpm. 

1. Pengkajian Khusus:  

Keadaan umum : lemah 

Tanda-tanda vital : 110/70 mmHg 

Nadi : 98 x/mnt 

Respirasi : 20 x/mnt 

Suhu : 36,7ºC 

Kesadaran: compos mentis.  

Keadaan luka : luka terbalut dengan kasa, panjang luka jahitan sekitar 10 cm, darah 

rembes di kasa.Klien mengatakan saat ini kakinya belum bisa digerakkan.  

2. Analisa Data 

Data Etiologi Problem 

DS : klien mengatakan bagian tubuh 

sebelah bawah belum bisa 

digerakkan 

DO : keadaan umum : lemah, 

Suhu : 36,5ºC 

Keadaan luka : luka terbalut 

dengan kasa, panjang luka jahitan 

sekitar 10 cm, darah rembes di 

kasa. 

Prosedur infasif 

(pembedahan) 

Resiko infeksi 

 

 



3. Diagnosa dan prioritas keperawatan: 

Resiko infeksi berhubungan dengan Prosedur infasif (pembedahan). 

4. Rencana Keperawatan : 

Diagnosa Tujuan dan Kriteria 

Hasil 

Rencana Keperawatan 

Resiko infeksi 

berhubungan dengan 

Prosedur infasif 

(pembedahan). 

 

Tujuan : Setelah dilakukan 

askep 2x24 jam risiko 

infeksi Terkontrol, 

KH  : Bebas dari 

tanda & gejala infeksi  

Angka lekosit normal (4-

11.000) Suhu normal ( 36 

– 37 c) 

 

a. Lakukan cuci tangan 

sebelum dan sesudah 

tindakan keperawatan.  

b. Gunakan baju, masker dan 

sarung tangan sebagai alat 

pelindung.  

c. Pertahankan lingkungan 

yang aseptik selama 

pemasangan alat.  

d. Observasi luka post operasi  

e. Kolaborasi untuk pemberian 

antibiotik sesuai program. 

f. Monitor tanda dan gejala 

infeksi sistemik dan lokal. 

g. Inspeksi kulit dan mebran 

mukosa terhadap 

kemerahan, panas, drainase.  

 



5. Implementasi  

Hari dan 

tanggal 

No 

Dx 

Implementasi Respon Paraf 

18 Juli 2012 

10.30 WIB 

 

 

 

10.35 WIB 

 

 

 

 

10.40 WIB 

 

 

 

 

 

 

10.43 WIB 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1. Melakukan cuci tangan 

sebelum dan sesudah 

tindakan keperawatan. 

 

 

2. Menggunakan baju, 

masker dan sarung 

tangan sebagai alat 

pelindung. 

 

3. Mengobservasi luka post 

operasi 

 

 

 

 

4. Memonitor tanda dan 

gejala infeksi sistemik 

dan lokal 

 

S : - 

O : perawatan mencuci 

tangan dengan 

menggunakan teknik 

6 langkah 

S : - 

O : perawat memakai 

peralatan untuk 

mencegah infeksi 

nosokomial 

S : klien mengatakan 

tubuh bagian bawah 

belum bisa 

digerakkan 

O : luka klien rembes, 

tertutup dengan kasa 

 

S : klien mengatakan 

kapan bisa bertemu 

keluarganya 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O : luka tertutup kasa,  

Vital Sign, TD : 

120/69 mmHg, N : 

86 x/menit, RR : 22 

x/menit. 

S : 36,8
 o 

C 

 

6. Evaluasi 

Hari dan 

tanggal 

No. 

Dx 

Evaluasi Paraf 

18 Juli 2012 

11.00 WIB 

1 S : klien mengatakan kapan bisa kembali ke 

ruangan. Klien mengatakan risih dengan luka 

jahitannya. 

O : luka operasi yang tertutup kasa tampak basah 

tidak ada tanda-tanda peradangan disekitar area 

luka operasi, suhu tubuh 36,8
o
C 

A : masalah resiko infeksi teratasi sebagian 

P : lanjutkan intervensi 

- Kolaborasi untuk pemberian antibiotik sesuai 

program 

- Monitor tanda dan gejala infeksi sistemik dan 

local. 

 

 



Pada pukul 11.05 WIB kondisi klien dikaji dengan scalae bromage. 

SCALE BROMAGE Nilai 

1. Dapat mengangkat kedua tungkai  √ 

2. Tidak dapat mengangkat kedua 

tungkai tapi dapat melakukan fleksi 

sendi lutut 

 

3. Tidak dapat melakukan fleksi sendi 

lutut tapi dapat menggerakan 

pergelangan kaki 

 

4. Tidak dapat menggerakkan seluruh  

Ket : Hilang pengaruh anastesi regional bila skore kurang atau sama 

dengan 2. 

Nilai pengkajian klien scala bromege dengan nilai 1 sehingga klien sudah dapat 

dipindahkan ke ruangan. 


