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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini di zaman modern dengan adanya peningkatan derajat 

ekonomi yang juga terjadi pada masyarakat sangat berpengaruh terhadap gaya 

hidup sehari-hari,misalnya pola aktifitas dan pekerjaan,namun tanpa disadari 

bahaya yang mengancam kesehatan juga tidak dapat di hindari, hernia 

merupakan masalah kesehatan yang sering muncul karena hal tersebut (Jong, 

2005). 

Secara umum hernia lebih sering terjadi pada orang yang sudah 

lanjut usia, karena pada usia lanjut dinding otot sudah lemah, sehingga sangat 

berpeluang terjadinya hernia. Dan umumnya terjadi pada laki-laki dari pada 

perempuan dan lebih sering pada sisi kanan dari pada kiri. Dan adapun faktor 

presipitasi yang dapat mengakibatkan hernia antara lain : obesitas, kehamilan, 

mengejan, batuk kronis, mengangkat beban berat (Jong, 2005). 

Hernia merupakan penonjolan sebagian atau seluruh viskus dari 

posisi normalnya melalui suatu celah dimana viskus tersebut berada 

(Marijata, 2006). Hernia dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu hernia inguinal 

(direk dan indirek), femoral, umbilical dan para-umbilikal epigastrik, 

insisional, obturator, lumbal, gluteal (Grace & Borler, 2007). Hernia dapat 

terjadi karena ada sebagian dinding rongga lemah. Lemahnya dinding ini 

mungkin merupakan cacat bawaan atau keadaan yang didapat sesudah lahir 
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(E.Oswari, 2005). Faktor yang dipandang  berperan kausa dalam terjadinya 

hernia inguinalis adalah prosesus vaginalis yang terbuka, peninggian tekanan 

intraabdomen, dan kelemahan otot dinding perut karena usia (Sjamsuhidayat 

& Jong, 2005). 

Tanda dan gejala lebih dini/ awal biasanya tidak mereka sadari, 

namun keadaan tersebut akan baru mereka sadari apabila sudah menimbulkan 

rasa sakit. Seperti juga tanda dan gejala dari penyakit hernia inguinalis yang 

pada waktu umumnya ada benjolan di lipat paha yang muncul pada waktu 

berdiri, batuk, bersin, atau mengedan dan menghilang setelah berbaring. 

Karena keluhan nyeri jarang dijumpai, kalau ada biasanya dirasakan di daerah 

epigastrium atau para umbilical berupa nyeri visceral ( Jong, 2005). 

Keadaan ini timbul biasanya pada golongan menengah kebawah 

dimana gizi yang buruk dapat mempengaruhi perkembangan otot perut. 

Insiden hernia inguinalis pada bayi dan anak –anak antara 1 dan 2%. 

Kemungkinan terjadi hernia pada sisi kanan 60%, sisi kiri 20-25% dan 

bilateral 15%. Insiden hernia inguinalis pada orang dewasa kira-kira 2%. 

Kemungkinan kejadian hernia bilateral dari insiden tesebut mendekati 10% . 

Insiden hernia meningkat dengan bertambahnya umur. Pada usia produktif 

meningkatnya penyakit yang meninggikan tekanan intra abdomen dan 

berkurangnya kekuatan jaringan penunjang ( Jong, 2005). 

Hernia inguinalis termasuk hernia eksterna dan mempunyai angka 

kejadian yang paling banyak dibanding dengan hernia yang lain 

(Marijata,2006). Kurang lebih 75% dari semua hernia terjadi di regio 
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inguinal, dimana 50% sebagai hernia inguinalis indirek, dan 25% sisanya 

adalah hernia inguinalis direk (Sabiston, 2004). Hernia inguinal indirek lebih 

banyak terjadi pada pria daripada wanita (Oswari, 2005).  

Hernia Inguinalis Lateralis merupakan hernia yang paling sering 

ditemukan. Dari keseluruhan jumlah operasi di Perancis tindakan bedah 

hernia sebanyak 17,2 % ( Courtney M, 2004 ). Sedangkan di Indonesia 

tindakan bedah hernia sebanyak 18 % ( Sinarmata, 2003 ). 

Agar supaya menghindari hal hal tersebut, maka harus dilakukan 

penanganan yang adekuat, karena kalau tidak dapat meenimbulkan 

komplikasi, sehingga diperlukan asuhan keperawatan secara optimal dan 

menyeluruh dengan memandang manusia dari berbagai segi baik secara 

biopsiko- sosio- kultural dan spiritual. Salah satu penanganan yang dilakukan 

pada klien hernia adalah herniotomi atau herniorafi. Dampak kesehatan yang 

ditimbulkan pada pasien yang dilakukan herniorafi diantaranya nyeri, 

aktivitas intoleran dan resiko terjadinya infeksi (Jong, 2005). 

Daerah Jawa Tengah khususnya di RSUD Dr Moewardi Surakarta 

jumlah  pasien yang masuk instalasi bedah sentral selama 3 bulan terakhir 

di mulai dari bulan Juli hingga bulan September 2012 adalah 1801 pasien 

yang di ambil dari data rekam medis, sedangkan pasien yang mengalami 

hernia inguinal adalah 46 pasien, dari data tersebut ditemukan bahwa penyakit 

hernia inguinalis termasuk dalam kategori penyakit 10 besar yang ada di 

ruang Instalasi Bedah Sentral RSUD Dr Moewardi Surakarta. 
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Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

membuat Karya Tulis Ilmiah ( KTI ) dengan mengangkat judul  “Asuhan 

Keperawatan Pada Tn. N Dengan Hernia Repair Pada Hernia Inguinal Lateral 

Di Instalasi Bedah Sentral RSUD DR MOEWARDI SURAKARTA”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penulisan KTI ini penulis mengambil rumusan masalah yaitu: 

“Bagaimana Asuhan Keperawatan Pada Tn. N Dengan Hernia Repair Pada 

Hernia Inguinal Lateral Di Instalasi Bedah Sentral RSUD Dr Moewardi 

Surakarta?” 

 

C. Tujuan 

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini penulis mempunyai harapan 

dan tujuan sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

Mahasiswa dapat memahami asuhan keperawatan pada pasien pre, intra 

dan post operasi pada pasien HIL dengan metode Hernia Repair. 

2. Tujuan Khusus 

a. Melakukan pengkajian pada pasien pre dan op HIL dengan metode 

Hernia Repair. 

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

HIL dengan metode Hernia Repair. 
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c. Merumuskan intervensi perawatan pada pasien pre, intra dan  post op 

HIL dengan metode Hernia Repair. 

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

dengan metode Hernia Repair. 

e. Melakukan evaluasi pada pasien pre, intra dan post op HIL dengan 

metode Hernia Repair. 

 

D. Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah : 

1. Bagi penulis sendiri, sebagai pengalaman yang nyata tentang asuhan 

keperawatan dengan pasien operasi Hernia Inguinali Lateral (HIL). 

2. Bagi klien dan keluarga, sebagai ilmu pengetahuan dan mampu memahami 

tentang penyakit Hernia Inguinali Lateral (HIL) serta penatalaksanaan 

yang bisa dilakukan keluarga. 

3. Bagi Institusi Pendidikan Kesehatan, sebagai referensi dan tambahan 

informasi dalam peningkatan dan mutu pendidikan dimasa yang akan 

datang. 

4. Bagi Rumah Sakit, sebagai tambahan informasi dalam saran dan evaluasi 

untuk peningkatan mutu pelayanan yang lebih kepada pasien rumah sakit 

yang akan datang. 

5. Bagi pembaca, sebagai ilmu pengetahuan tentang penyakit Hernia 

Inguinali Lateral (HIL) dan bagaimana melakukan asuhan keperawatannya. 

 


