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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn. R 

DENGAN POST OPERASI LAPARATOMI ILEUS HARI KE IV 

DI RUANG ICU RSUD SUKOHARJO  

(Nofelia Mugitarini, J.200.070.068, 2013, 58 halaman) 

 

ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Obstruksi ileus adalah suatu penyumbatan mekanis pada usus 

dimana merupakan penyumbatan yang sama sekali menutup atau menganggu 

jalannya isi usus. 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. 

Tujuan: Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan Post operasi 

Laparatomi Ileus meliputi pengkajian (analisa), membuat diagnosa keperawatan, 

intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan. 

Hasil: Setelah dilakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan post operasi 

laparatomi ileus masalah-masalah keperawatan: nyeri akut dengan etiologi 

terputusnya kontinuitas jaringan, nausea dengan etiologi distensi abdomen, risiko 

infeksi dengan etiologi pembedahan 

Kesimpulan: Post operasi laparatomi ileus harus dilakukan secara komprehensif, 

artinya teliti dalam pengkajian dan memprioritaskan kebutuhan pasien, adanya 

kesesuaian antara proses keperawatan dan sumber daya yang ada, serta 

kesungguhan dalam implementasi untuk menghindari komplikasi yang mungkin 

terjadi. 

 

Kata kunci : post operasi laparatomi ileus, nyeri akut, nausea, etiologi 
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NURSING CARE ON MRS. S WITH DISTURBANCE OF  

CARDIO VASCULAR SYSTEM: HYPERTENSION  

IN ROOM BOUGENVILLE  RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI 

(Aji Wijaya Pamungkas, J200090047, 2013, 51 pages) 

 

ABSTRACT 

 

Latar Belakang:  In Indonesia now, there is no investigation which is multicenter 

national characterized, which can describe hypertension accurately. According to 

Boedie Darmojo in his written collected from some of researches reported that 1,8 

– 28,6% central java people upper 20 year is hypertension sufferer. 

Purpose: knowing the nursing care on patient with hypertension includes 

investigation, data analysis, arranges nursing diagnose, intervention, 

implementation, and nursing evaluation. 

Result: after doing nursing care on patient with hypertension for 3x24 hours, get 

result that there is no head pain signs, can do activities autonomously and the 

increase of patient’s knowledge about nursing on hypertension.   

Conclusion:  the cooperation between medical team and patient/family is much 

needed for the success of nursing care toward patient; therapeutic communication 

will help in intervention, implementation, which will be given. Client is much 

comfortable with the relaxation action which taught by medical team because can 

reduce patient’s head pain. 

 

Key words: head pain, activity disturbance, lack of knowledge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

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). 

1 
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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 
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tidak pada masa pulih sadar saja, namun juga pada masa pasca bedah (Rahayu, 

2007). 

 

B. 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. 

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. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian 

Bedah Laparatomi adalah tindakan operasi pada daerah abdomen 

merupakan teknik sayatan yang dilakukan pada daerah abdomen yang 

dilakukan pada bedah digesif dan kandungan. Adapun tindakan digesif yang 

sering dilakukan dengan teknik sayatan arah laparatomi. (Smeltzer, 2001). 

Tindakan bedah yang sering dilakukan dengan teknik sayatan arah 

laparatomi adalah berbagai jenis operasi. Contohnya operasi uterus, operasi 

ovarium, operasi ileus selain tindakan bedah dengan teknik sayatan laparatomi 

dengan bedah digesif dan kandungan. (Smeltzert, 2001). 

Post operatif Laparatomi merupakan tahapan setelah proses 

pembedahan pada area abdomen (laparatomi) dilakukan. Dalam Perry dan 

Potter (2005) dipaparkan bahwa tindakan post operatif dilakukan dalam 2 

tahap yaitu periode pemulihan segera dan pemulihan berkelanjutan setelah 

fase post operatif. Proses pemulihan tersebut membutuhkan perawatan post 

laparatomi. Perawatan post laparatomi adalah bentuk pelayanan perawatan 

yang di berikan kepada klien yang telah menjalani operasi pembedahan 

abdomen. 

Ileus obstruktif adalah blok saluran usus yang menghambat pasase 

cairan, flatus, dan makanan, dapat secara mekanis atau fungsional. (Inayah, 

2004). Ileus obstruktif terjadi ketika terdapat rintangan terhadap aliran normal 

dari isi usus, bisa juga karena hambatan terhadap rangsangan saraf untuk 

terjadinya peristaltik. (Barbara, 2004). 
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B. Etiologi 

Adhesi (perlekatan usus halus) merupakan penyebab tersering ileus 

obstruktif, sekitar 50% - 70% dari semua kasus. Adhesi bisa disebabkan oleh 

riwayat operasi intraabdominal sebelumnya atau proses inflamasi 

intraabdominal. Obstruksi yang disebabkan oleh adhesi berkembang sekitar 

5% dari pasien yang mengalami operasi abdomen dalam hidupnya. 

Perlengketan kongenital juga dapat menimbulkan ileus obstruktif di dalam 

masa anak-anak. 

 

C. Patofisiologi 

Menurut Dermawan, 2010, ketika peristaltik berhenti daerah usus yang 

terlibat akan menjadi kembung dengan gas dan cairan. Dalam satu hari kurang 

lebih 8 liter cairan dikeluarkan ke dalam lambung dan usus halus, secara 

normal sebagian besar cairan ini direabsorbsi di dalam kolon. Jika peristaltik 

berhenti, bagaimanapun akan banyak cairan tertahan di dalam lambung dan 

usus kecil. Cairan yang tertahan ini meningkatkan tekanan pada dinding 

mukosa dan jika tidak dikeluarkan mengakibatkan iskemic nekrosis, invasi 

bakteri dan akhirnya peritonitis. Kehilangan sodium dan ion-ion klorida 

menyebabkan keluarnya potassium dari sel mengakibatkan alkolosis 

hypokalemik. Ketika obstruksi mekanik terjadi gelombang peristaltik sebelah 

proksimal dari daerah obstruksi meningkat sebagai usaha untuk mendorong isi 

usus melewati obstruksi. Gerakan peristaltik ini menyebabkan bising usus 

yang tinggi.  
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Kandungan abdomen akibat usus yang kembung akan menyebabkan 

ventilasi paru-paru terganggu oleh tekanan pada diafragma. Tekanan pada 

kandung kemih dapat menyebabkan retensia urine. Konstipasi terjadi pada 

obstruksi mekanik karena sebagian dari feses biasanya lewat daerah obstruksi. 

Jika peristaltik berhenti sepenuhnya seperti pada ileus paralitik atau obstruksi 

organik yang komplit, maka tidak terjadi defekasi sama sekali (obstruksi). 

Laparatomi merupakan operasi besar dengan membuka rongga 

abdomen yang merupakan stressor pada tubuh. Respon tersebut terdiri dari 

respon sistem saraf simpati dan respon hormonal yang bertugas melindungi 

tubuh dari ancaman cidera. Bila stres terhadap sistem cukup gawat atau 

kehilangan banyak darah maka mekanisme kompensasi tubuh terlalu berat 

sehingga shock akan menjadi akibatnya. Respon metabolisme juga terjadi 

karbohidrat dan lemak dimetabolisme untuk memproduksi energi. Protein 

tubuh dipecah untuk menyajikan asam amino yang akan digunakan untuk 

membangun sel jaringan yang baru. Pemulihan fungsi usus, khususnya fungsi 

peristaltik setelah laparatomi jarang menimbulkan kesulitan. Illues adinamik 

atau paralitik selalu terjadi selama satu sampat empat hari setelah laparatomi, 

bila keadaan ini menetap disebabkan karena peradangan di perut berupa 

peritonitis atau abses dan karena penggunaan obat-obat sedatif 

(Sjamsuhidayat, 2003).  

Tindakan pembedahan menimbulkan adanya luka yang menandakan 

adanya kerusakan jaringan. Adanya luka merangsang reseptor nyeri sehingga 
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mengeluarkan zat kimia berupa histamin, bradikimin, prostaglandin akibatnya 

timbul nyeri. 

 

D. Manifestasi Klinis 

Manifestasi yang biasa timbul pada pasien post laparatomi ileus 

menurut Dermawan, 2010: 

Nyeri kram pada perut yang terasa seperti gelombang dan bersifat 

kolik. Pasien dapat mengeluarkan darah dan mucus, tetapi bukan materi fekal 

dan tidak dapat flatus (sering muncul). Muntah mengakibatkan dehidrasi dan 

juga dapat mengalami syok. 

Konstipasi mengakibatkan peregangan pada abdomen dan nyeri tekan. 

Kemudian anoreksia dan malaise menimbulkan demam dengan 

tandaterjadinya takikardi. Pasien mengalami diaphoresis dan terlihat pucat, 

lesu, haus terus menerus, tidak nyaman, dan mukosa mulut kering. 
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HASIL PENELITIAN 

 

Evaluasi diagnosa yang pertama adalah nyeri berhubungan dengan 

terputusnya kontinuitas jaringan. Dari evaluasi diadapatkan data subyektif yaitu 

klien mengatakan nyeri berkurang pada luka post operasi, skala nyeri 3. Dan data 

obyektif yang didapatkan yaitu klien tampak rileks/ wajah tidak menyeringai, TD: 

120/80 mmHg, S: 36,8
o
 C, RR: 21x/ menit, N: 84x/ menit. Dan analisanya yang 

dapat penulis simpulkan adalah masalah nyeri akut teratasi sebagian karena 

sebagian kriteria hasil tercapai, maka dilanjutkan intervensi selanjutnya yaitu kaji 

secara komprehensif kondisi nyeri, monitor TTV, kaji skala nyeri, ajarkan teknik 

relaksasi nafas dalam, berikan perawatan luka dengan prinsip steril atau aseptic 

setiap hari, pemberian anlgesik sesuai indikasi, berikan posisi nyaman. 

Evaluasi diagnosa yang kedua adalah nausea berhubungan dengan distensi 

abdomen. Dari evaluasi diadapatkan data subyektif yaitu klien mengatakan mual 

berkurang. Dan data obyektif yang didapatkan yaitu klien masih tampak lemas, 

turgor kulit baik, klien tampak makan sedikit tapi sering, TD: 120/80 mmHg, S: 

36,8
o
 C, RR: 21x/ menit, N: 84x/ menit. Dan analisanya yang dapat penulis 

simpulkan adalah masalah nausea teratasi sebagian, maka dilanjutkan intervensi 

selanjutnya yaitu pantau tanda subjektif dan objektif nausea, pantau turgor kulit, 

monitor TTV, berikan perawatan mulut setelah muntah, ajarkan untuk makan 

dengan pelan, ajarkan untuk makan dengan porsi sedikit tapi sering. 

Evaluasi diagnosa yang ketiga adalah resiko infeksi berhubungan dengan 

pembedahan. Dari evaluasi diadapatkan data subyektif yaitu klien mengatakan 
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nyeri pada luka post operasi berkurang, klien mengatakan gatal pada luka post 

operasi sudah hilang. Dan data obyektif yang didapatkan yaitu terdapat terdapat 

luka post operasi di perut ± 30 cm, keadaan luka bersih. TD: 120/80 mmHg, S: 

36,8
o
 C, RR: 21x/ menit, N: 84x/ menit. Dan analisanya yang dapat penulis 

simpulkan adalah masalah resiko infeksi belum teratasi, maka dilanjutkan 

intervensi selanjutnya yaitu monitor TTV, observasi luka pembedahan setiap hari, 

observasi tanda-tanda infeksi, perawatan luka dengan prinsip steril atau aseptic, 

berikan antibiotic sesuai indikasi, kolaborasi awasi pemeriksaan leukosit. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan asuhan keperawatan tersebut, penulis menarik 

kesimpulan bahwa secara umum asuhan keperawatan pada pasien Tn. R 

dengan post operasi laparatomi ileus harus dilakukan secara komprehensif, 

artinya teliti dalam pengkajian dan memprioritaskan kebutuhan pasien, 

adanya kesesuaian antara proses keperawatan dan sumber daya yang ada, 

serta kesungguhan dalam implementasi untuk menghindari komplikasi yang 

mungkin terjadi. Dan secara khusus penulis menguraikan sebagai berikut: 

1. Pada pasien obstruksi ileus khususnya Tn. R dengan Post Operasi 

Laparatomi Ileus Hari ke IV di ruang ICU RSUD Sukoharjo ditemukan 

masalah-masalah keperawatan: nyeri akut dengan etiologi terputusnya 

kontinuitas jaringan, nausea dengan etiologi distensi abdomen, risiko 

infeksi dengan etiologi pembedahan. 

2. Untuk mengatasai masalah-masalah yang muncul pada kasus obstruksi 

ileus dengan post operasi laparatomi ileus sebagian besar rencana 

tindakan secara teori dapat diterapkan pada rencana tindakan kasus. 

3. Mengacu pada intervensi yang telah dibuat oleh penulis dan sudah 

dilakukan implementasi yang sesuai maka hasil evaluasinya antara lain: 

a. Diagnosa pertama nyeri akut berhubungan dengan terputusnya 

kontinuitas jaringan teratasi sebagian dikarenakan pasien masih merasa 

nyeri, walaupun sudah sedikit berkurang intervensi dilanjutkan. 
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b. Diagnosa kedua nausea berhubungan dengan distensi abdomen teratasi 

sebagian dikarenakan pasien masih merasa mual dan intervensi masih 

dilanjutkan. 

c. Diagnosa ketiga resiko infeksi berhubungan dengan pembedahan 

teratasi sebagian dikarenakan masih adanya jaringan terbuka maka 

masih potensial terjadi infeksi dan intervensi dilanjutkan. 

 

B. Saran 

Sehubungan dengan hal di atas maka penulis menyampaikan  saran-

saran sebagai berikut:  

1. Bagi institusi pelayanan kesehatan dalam hal ini adalah RSUD Sukoharjo. 

Perlunya mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan secara komprehensif. 

2. Bagi tenaga kesehatan terutama perawat. 

Untuk lebih memberikan informasi tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan pemulihan klien dengan post operasi 

laparatomi ileus agar klien tidak kekurangan informasi. 

3. Bagi institusi pendidikan. 

Agar dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan 

pendidikan yang lebih baik, berkualitas dan professional sehingga dapat 

tercipta perawat-perawat yang professional, terampil, dan handal yang 

mampu memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif. 
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4. Bagi penulis dan pembaca. 

Semoga karya tulis ini dapat meningkatkan kemampuan belajar 

penulis dan pembaca dalam menangani masalah yang muncul pada 

kasus post operasi laparatomi ileus khususnya dan dapat memberikan 

informasi pembaca dan masyarakat pada umumnya. 
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