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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia hernia menempati urutan kedelapan dengan jumlah 

292.145 kasus. Berdasarkan data dari rumah sakit daerah  Batang jumlah 

kasus hernia inguinalis pada bulan Januari-Desember tahun 2009-2010 

terdapat 187 kasus, 138 kasus sudah dilakukan operasi hernia inguinalis, 

sedangkan 49 kasus tanpa tindakan operasi. Untuk data di Jawa Tengah, 

mayoritas penderita selama bulan Januari-Desember 2012 diperkirakan 425 

penderita. Berdasarkan data yang diperoleh dari Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta jumlah kasus Hernia Inguinalis sampai tahun 2012 

sebanyak 12 kasus dan jumlah pada bulan April 2013 sebanyak 1 kasus. 

 Peningkatan angka kejadian Hernia Inguinalis di Indonesia khususnya 

provinsi Jawa Tengah bisa disebabkan karena ilmu pengetahuan dan tehnologi 

semakin berkembang dengan pesat sejalan dengan hal tersebut, maka 

permasalahan manusiapun semakin kompleks salah satunya kebutuhan 

ekonomi yang semakin mendesak. Hal tersebut menuntut manusia untuk 

berusaha mencukupi kebutuhannya dengan usaha yang ekstra, tentunya itu 

mempengaruhi pola hidup dan kesehatannya yang dapat menyebabkan kerja 

tubuh yang berat yang dapat menimbulkan kelelahan dan kelemahan dari 

berbagai organ tubuh. Penyebab penyakit hernia yaitu dengan bekerja berat 

untuk memenuhi kebutuhannya seperti mengangkat beban berat, biasa 



2 
 

mengkonsumsi makanan kurang serat, yang menyebabkan konstipasi sehingga 

mendorong mengejan saat defekasi. 

Hernia merupakan prostusi atau penonjolan isi rongga melalui defek 

atau bagian lemah dari dinding rongga bersangkutan. Hernia disebabkan 

karena adanya tekanan intra abdomen seperti batuk dan mengejan. Hernia 

apabila tidak segera ditangani akan menyebabkan terjadinya perlengketan 

antara isi hernia dengan dinding kantong hernia sehingga isi hernia tidak dapat 

dikembalikan lagi. Penderita hernia memang kebanyakan laki-laki, 

kebanyakan penderitanya akan merasa nyeri, jika terjadi infeksi didalamnya. 

Hernia yang terjadi pada anak – anak lebih disebabkan karena kurang 

sempurnanya procesus vaginalis untuk menutup seiring dengan turunnya testis 

atau buah zakar. Sementara pada orang dewasa, karena adanya tekanan yang 

tinggi dalam rongga perut dan karena faktor usia yang menyebabkan 

lemahnya dinding otot perut. 

 

B. Rumusan masalah 

Melihat banyaknya penderita hernia juga komplikasi hernia, dan 

kurang pengetahuannya penderita tentang penyakit hernia maka penulis 

merumuskan masalah bagaimana memberikan asuhan keperawatan yang 

komprehensif pada pasien post operasi hernia inguinalis. 
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C. Tujuan Laporan Kasus 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui tentang gambaran asuhan keperawatan pada pasien 

dengan post operasi hernia inguinalis, dan mampu mengaplikasikannya 

pada penderita hernia inguinalis. 

2. Tujuan Khusus 

a. Dapat melaksanakan pengkajian keperawatan pada pasien dengan post 

operasi hernia inguinalis 

b. Dapat merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien dengan post 

operasi hernia inguinalis 

c. Dapat menyusun rencana keperawatan pada pasien dengan post operasi 

hernia inguinalis 

d. Dapat melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien dengan post 

operasi hernia inguinalis 

e. Dapat melakukan evaluasi hasil asuhan keperawatan pada pasien 

dengan post operasi hernia inguinalis 

 

D. Manfaat Laporan Kasus 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam memberikan asuhan 

keperawatan yang  baik dan benar pada pasien dengan hernia.  

2. Bagi Institusi Pendidikan 
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Dapat digunakan sebagai informasi bagi institusi pendidikan dalam 

pengembangan dan mutu pendidikan di masa yang akan datang. 

3. Bagi Pasien dan Keluarga 

Pasien dapat mengetahui tentang penyakit yang diderita dan keluarga 

dapat mengetahui cara merawat pasien dengan pre dan post operasi hernia. 

 


