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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelayanan Kesehatan di Indonesia telah berhasil meningkatkan 

pelayanan kesehatan dasar secara lebih merata sehingga telah menurunkan 

angka kematian bayi dan balita, meningkatkan kesehatan ibu dan anak 

meningkatkan keadaan gizi masyarakat dan memperpanjang umur harapan 

hidup penduduk Indonesia.  

 Pelayanan kesehatan yang menjadi pintu layanan terdepan dalam 

hubungannya dengan masyarakat adalah di Rumah Sakit. Sebagai pemberian 

layanan kesehatan yang komplek, mutu layanan hendaklah diperhatikan dan 

dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga 

tuntunan masyarakat yang terus berubah dan maju.  

 Dampak perkembangan zaman dan pembangunannya dewasa ini juga 

menjadi faktor peningkatan permasalah kesehatan yang ada, menjadikan 

banyaknya masalah kesehatan fisik juga masalah kesehatan mental atau 

spiritual. 

Obstruksi ileus adalah suatu penyumbatan mekanis pada usus dimana 

merupakan penyumbatan yang sama sekali menutup atau menganggu 

jalannya isi usus (Barbara, 2004). Setiap tahunnya 1 dari 1000 penduduk dari 

segala usia didiagnosa ileus (Davidson, 2006). Di Amerika diperkirakan 

sekitar 300.000-400.000 menderita ileus setiap tahunnya (Jeekel, 2003). 
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Di Indonesia tercatat ada 7.059 kasus ileus paralitik dan obstruktif  

tanpa hernia yang dirawat inap dan 7.024 pasien rawat jalan pada tahun 2004 

menurut Bank data Departemen Kesehatan Indonesia. 

Obstruksi intestinal merupakan kegawatan dalam bedah abdominalis 

yang sering dijumpai, merupakan 60–70% dari seluruh kasus akut abdomen 

yang bukan appendicitis akut. Penyebab yang paling sering dari obstruksi 

ileus adalah adhesi/ streng, sedangkan diketahui bahwa operasi abdominalis 

dan operasi obstetri-ginekologik makin sering dilaksanakan yang terutama 

didukung oleh kemajuan di bidang diagnostik kelainan abdominalis. Gawat 

perut dapat disebabkan oleh kelainan di dalam abdomen berupa inflamasi, 

dan penyulitnya, ileus obstruktif, iskemik, dan perdarahan. Sebagian kelainan 

dapat disebabkan oleh cedera langsung atau tidak langsung yang 

mengakibatkan perforasi saluran cerna atau perdarahan (Rahayu, 2007). 

Laparatomi merupakan prosedur pembedahan yang melibatkan suatu 

insisi pada dinding abdomen hingga ke cavitas abdomen (Sjamsuhidayat, 

2003). Kematian pasien yang mengalami pembedahan terbanyak timbul pada 

saat pasca bedah. Pada sekitar tahun 1860, Florence Nightingale mengusulkan 

untuk melanjutkan pengawasan pasien yang ketat selama intraoperatif oleh 

anestesis sampai ke masa pasca bedah. Dimulai sekitar tahun 1942, Mayo 

Clinic membuat suatu ruangan khusus dimana pasien-pasien pasca bedah 

dikumpulkan dan diawasi sampai sadar dan stabil fungsi-fungsi vitalnya, serta 

bebas dari pengaruh sisa obat anestesi. Keberhasilan unit pulih sadar 

merupakan awal dipandang perlunya untuk melanjutkan pelayanan serupa 



3 

 

tidak pada masa pulih sadar saja, namun juga pada masa pasca bedah 

(Rahayu, 2007). 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Laparatomi ileus 

merupakan merupakan salah satu masalah kesehatan yang memerlukan 

penanganan yang sangat serius. Maka penulis mangambil kasus dengan judul 

“ASUHAN KEPERAWATAN PADA TN. R DENGAN POST OPERASI 

LAPARATOMI ILEUS HARI KE IV DI RUANG ICU RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH SUKOHARJO”. Oleh karena itu pentingnya penulis 

mengemukakan pentingnya asuhan keperawatan pada Tn. R dengan Post 

Operasi Laparatomi Ileus di Ruang  ICU RSUD Sukoharjo. 

 
C. Tujuan 

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

Mahasiswa mengetahui penerapan asuhan keperawatan pada Tn. R 

dengan Post operasi Laparatomi Ileus di Ruang ICU RSUD Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Melakukan pengkajian pada Tn. R dengan Post Operasi Laparatomi 

Ileus. 

b. Merumuskan dan menegakkan diagnosa keperawatan pada Tn. R 

dengan Post Operasi Laparatomi Ileus. 
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c. Menyusun intervensi keperawatan pada Tn. R dengan Post Operasi 

Laparatomi Ileus. 

d. Melaksanakan implementasi keperawatan pada Tn. R dengan Post 

Operasi Laparatomi Ileus. 

e. Melaksanakan evaluasi pada Tn. R Post Operasi Laparatomi Ileus. 

 

D. Manfaat 

1. Rumah sakit 

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak RSUD Sukoharjo dalam 

rangka peningkatan mutu pelayanan terhadap pasien post operasi 

laparatomi ileus khususnya. 

2. Intensive Care Unit (ICU) 

Bagian dari rumah sakit yang terpisah, dengan staf dan 

perlengkapan yang khusus yang ditujukan untuk observasi perawatan dan 

terapi pasien-pasien yang mengancam jiwa atau potensial mengancam 

jiwa, seperti pasien post operasi laparatomi ileus. 

3. Perawat 

Sebagai evaluasi penerapan Perawat dalam rangka pemberian 

asuhan keperwatan yang mengarah pada post operasi laparatomi ileus. 

4. Instalansi akademik 

Sebagai bahan wacana di perpustakaan dan referensi awal 

penelitian selanjutnya bagi perpustakaan dan referensi awal penelitian 

selanjutnya bagi perpustakaan di instalansi pendidikan. 
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5. Pasien dan keluarga 

Pasien dan keluarga mendapatkan pelayanan dan asuhan 

keperawatan yang bermutu dan berkwalitas. 

6. Pembaca 

Untuk memberikan sumbangsih pengetahuan yang nantinya 

diharapkan bermanfaat bagi pembaca. 


