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ABSTRAK 

 

Latar Belakang : Appendicitis adalah peradangan akibat infeksi pada usus buntu 

(apendiks). Infeksi yang terjadi dapat mengakibatkan pernanahan. Bila infeksi 

bertambah parah, usus buntu itu bisa pecah. Terjadinya appendicitis akut 

disebabkan oleh infeksi bakteri, namun terdapat banyak factor pencetus terjadinya 

penyakit ini. Diantaranya obstruksi yang terjadi pada lumen apendiks. 

Pemeriksaan Ultrasonografi untuk massa apendiks, CT scan (heliks), Laparoskopi 

dapat membantu dalam menentukan diagnosa Appendicitis. 

 

Tujuan : untuk memberikan gambaran mengenai asuhan keperawatan pada 

pasien dengan post apendiktomi 

 

Hasil : setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan hasil 

nyeri berkurang, belum ada tanda-tanda infeksi, teratasi sebagian 

 

Kesimpulan : apendiktomi merupakan salah satu penatalaksanaan dari 

appendicitis. Kerjasama tim kesehatan dan pasien serta keluarga sangat diperlukan 

untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, tehnik relaksasi nafas dalam 

dapat mengurangi nyeri. 

 

Kata kunci : appendicitis, apendiktomi, nyeri, resiko infeksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Latar Belakang Masalah 

Dari hasil Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) di Indonesia, 

appendicitis akut merupakan salah satu penyebab dari akut abdomen dan 

beberapa indikasi untuk dilakukan operasi kegawatdaruratan abdomen. 

Insiden appendicitis di Indonesia menempati urutan tertinggi dari beberapa 

kasus kegawatan abdomen lainnya (Depkes, 2008). Dinkes jateng 

menyebutkan pada tahun 2009 jumlah kasus apendicitis sebanyak 5.980 

penderita, dan 177 penderita diantaranya menyebabkan kematian. Pada 

periode 1 Januari sampai 31 Desember 2011 angka kejadian appendicitis di 

RSUD Boyolali, dari seluruh jumlah pasien rawat inap tercatat sebanyak 102 

penderita appendicitis dengan rincian 49 pasien wanita dan 53 pasien pria. Ini 

menduduki peringkat ke 2 dari keseluruhan jumlah kasus di instalasi RSUD 

Boyolali. Hal ini membuktikan tingginya angka kesekitan dengan kasus 

appendicitis di RSUD Boyolali.  

Kejadian apendicitis di RSUD Banyudano pada 2 tahun terakhir antara 

periode 2010 sampai 2012 sebanyak 169 penderita dengan rincian 74 pasien 

wanita dan 95 pasien pria, data didapatkan berdasarkan catatan remak medic 

RSUD Banyudono.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis merumuskan 

masalah “Bagaimana Asuhan Keperawatan pada klien dengan Post Operasi 

Apendiktomi Hari ke-1 di Ruang Dahlia RSUD Banyudono.” 

 



C. Pengertian 

Appendicitis adalah peradangan akibat infeksi pada usus buntu 

(apendiks). Infeksi yang terjadi dapat mengakibatkan pernanahan. Bila 

infeksi bertambah parah, usus buntu itu bisa pecah. Usus buntu 

merupakan saluran usus yang ujungnya buntu dan menonjol dari bagian 

awal usus besar atau sekum (cecum). Usus buntu besarnya sekitar 

kelingking tangan dan terletak di perut kanan bawah (Smeltzer, Suzanne 

C & Bare, Brenda 2002). 

D. Patofisilogi 

Appendicitis terjadi karena penyumbatan lumen apendiks oleh 

hyperplasia folikel limfoid, fekalit, benda asing, striktur karena fibrosis 

akibat peradangan sebelumnya, atau neoplasma. 

Obstruksi tersebut menyebabkan mucus yang diproduksi mukosa 

mengalami bendungan. Makin lama mucus tersumbat makin banyak, 

namun elastisitas dinding apendiks mempunyai keterbatasan sehingga 

menyebabkan piningkatan tekanan intralumen. Tekanan yang meningkat 

tersebut akan menghambat aliran limfe yang mengakibatkan edema, 

diapedesis bakteri, dan ulserasi mukosa. Pada saat inilah terjadi 

appendicitis akut fokal yang ditandai oleh nyeri epigastrium. 

Bila sekresi mucus terus berlanjut, tekanan akan terus meningkat. 

Hal tersebut akan menyebabkan obstruksi vena, edema bertambah, dan 

bakteri akan menembus dinding.  Peradangan yang timbul meluas dan 



mengenai peritoneum setempat sehingga menimbulkan nyeri di darah 

kanan bawah. Keadaan ini disebut appendicitis  supuratif akut.  

Bila kemudian aliran arteri terganggu akan terjadi infark dinding 

appendiks yang diikuti dengan gangren. Stadium ini disebut dengan 

appendicitis gangrenosa. Bila dinding yang telah rapuh ini pecah, akan 

terjadi appendicitis perforasi. 

Bila semua proses diatas berjalan lambat, omentum dan usus yang 

berdekatan akan bergerak kearah apendiks hingga timbul suatu masa 

lokal yang disebut infiltrate apendikularis. Peradangan apendiks tersebut 

dapat menjadi abses atau menghilang. 

Pada anak-anak, karena omentum lebih pendek dan apendiks lebih 

panjang, dinding apendiks lebih tipis. Keadaan tersebut ditambah dengan 

daya tahan tubuh yang masih kurang memudahkan terjadinya perforasi. 

Sedangkan pada orang tua perforasi mudah terjadi karena telah ada 

gangguan pembuluh darah (Mansjoer, Arif, 2000). 

E. Penatalaksanaan  

Menurut Brunner & Suddarth (2000) penatalaksanaan Appendicitis 

adalah sebagai berikut : 

a. Pembedahan diidikasikan jika terdiagnosa appendicitis; lakukan 

apendiktomi secepat mungkin untuk mengurangi resiko perforasi. 

Metode insisi abdominal bawah di bawah anestesi umum atau spinal; 

laparoskopi. 

b. Berikan antibiotic dan cairan IV sampai pembedahan dilakukan. 



c. Analgetik dapat diberikan setelah diagnose di tegakkan. 

F. Pemeriksaan Penunjang 

Menurut Pierce A Grace & Neil R Borley (2006) pemeriksaan 

penunjang yang dapat dilakukan adalah : 

1) Ultrasonografi untuk massa apendiks 

2) Laparoskopi biasanya digunakan untuk menyingkirkan kelainan 

ovarium sebelum dilakukan apendiktomi pada wanita muda 

3) Diagnosis berdasarkan klinis, namun sek darah putih (hampir 

selalu leukositosis) 

4) CT scan (heliks) pada pasien usia lanjut atau dimana penyebab 

lain masih mungkin 

G. Diagnosa Keperawatan dan Intervensi 

Diagnosa keperawatan dan intervensi yang muncul pada klien 

denga post op apendiktomi (Nanda, 2012) meliputi : 

a. Nyeri berhubungan dengan distensi jaringan intestinal oleh inflamasi. 

b. Resiko infeksi berhubungan dengan tidak adekuatnya pertahanan 

tubuh. 

c. Resiko nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan intake 

menurun, mual dan muntah. 

d. Defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan yang 

dirasakan 

 

 



H. Pengkajian 

Pengkajian dilakukan pada tanggal 1Mei 2s013 jam 14.00 di ruang 

Dahlia RSUD Banyudono pengkajian didapat melalui wawancara dengan 

pasien, keluarga dan melalui data status pasien. 

1. Identitas 

a. Identitas Pasien 

Nama   : Sdr. Y 

Umur   : 21 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Status Perkawinan  : Belum menikah 

Pendidikan  : SMA 

Pekerjaan   : Buruh 

No. RM   : 070293 

Suku   : Jawa 

Tanggal Masuk  : 26 April 2013 

Diagnosa Medik  : Appendicitis 

Alamat    : Demangan, Sambi, Boyolali 

2. Riwayat Penyakit 

a. Keluhan Utama 

Keluhan saat dilakukan pengkajian klien mengatakan 

perut bagian kanan bawah terasa sakit dan panas. Klien 

mengeluh sakit sekitar jahitan terutama jika digunakan untuk 

beraktifitas, terasa panas seperti ditusuk-tusuk, klien 

mengatakan nyeri hilang timbul. 



b. Riwayat Penyakit Sekarang 

Keluarga mengatakan pada tanggal 25 April 2013 klien 

mengeluh perut bagian kanan bawah terasa sakit dan panas, 

keluarga membawa klien berobat ke Puskesmas Sambi, tetapi 

selama satu hari minum obat yang diberikan tidak ada 

perubahan kondisi, klien masih merasakan sakit perut dibagian 

kanan bawah dan muntah. Pada tanggal 26 April 2013 keluarga 

membawa klien ke RS Asifa Sambi, setelah dilakukan 

pemeriksaan, kemudian klien dirujuk ke RSUD Banyudono. 

Klien datang ke RSUD Banyudono pada hari jum’at tanggal 26 

April 2013 jam 09.00 dengan keluhan perut bagian kanan 

bawah terasa sakit dan panas, setelah dilakukan pemeriksaan 

kemudian klien disarankan untuk opname di ruang bedah 

RSUD Banyudono. Kemudian pasien opname di Ruang Dahlia 

RSUD Banyudono lalu dilakukan tindakan oprasi pada tanggal 

30 Juni 2013. 

c. Pola Aktifitas dan Latihan 

Tabel 3.1 

Kemampuan 0 1 2 3 4 

Makan/minum  √    

Mandi  √    

Toileting    √  

Berpakaian  √    

Mobilitas ditempat tidur  √    

Berpindah  √    

Ambulasi ROM  √    

    



Keterangan : 0 = Mandiri 

1 =  Di bantu orang lain 

2 = Dengan alat bantu 

    3 = Di bantu orang lain dan alat 

4 = Tergantung total 

d. Pola Keamanan dan Kenyamanan 

Klien mengatakan nyeri pada luka jahitan (abdomen), 

terutama jika digunakan untuk aktifitas. 

P: nyeri pada luka jahitan, jika digunakan untuk bergerak, 

nyeri   berkurang pada waktu istirahat. 

Q: terasa panas seperti ditusuk-tusuk 

R: daerah abdomen 

S: skala nyeri 4 

T: nyeri hilang timbul 

I. Pemeriksaan Fisik 

a. Keadaan Umum : Baik 

Kesadaran   : Compos menthis 

E : 4, V : 5, M : 5 

b. Tanda-tanda Vital 

TD : 110/70 mmhg 

N  : 79 x/menit 

Rr : 20 x/menit 

S : 36
0
 c 



c. Abdomen 

Inspeksi   : bentuk simentris, terdapat luka post operasi 

appendiktomy dengan jahitan rapi, luka bersih, tidak 

ada pus, kemerahan berkurang, tidak bengkak, panjang 

luka ± 5 cm, terdapat 5 jahitan luka. 

Auskultasi  : Peristaltik usus 17 x/menit 

Perkusi  : tympani 

Palpasi  : tidak ada pembesaran hati, tidak ada pembesaran ginjal 

maupun limfa, suhu sekitar luka hangat. 

J. Pemeriksaan Penunjang 

a. Laboratorium, 30 Mei 2013 

Tabel 3.2 HEMATOLOGI 

Pemeriksaan Hasil Satuan Normal 

Hemoglobin 14.0 gr/dl P: 14-18 

   W: 12-16 

Eritrosit 5.8 x 10
3
/mm

3 
P: 4.5-6 

   W: 3.5-5 

Leukosit 15.300 % 4-10 

Hematokrit 44 Vol% P: 40-50 

   W: 36-47 

Trombosit 167 X 10
3
/mm

3 
150-400 

 

b. Terapi tanggal 1 Mei 2013 

1) Infuse RL 20 tpm 

2) Metronidazole 500 gr/8 jam 



3) Cefotaxim 1 gr/12 jam 

4) Ranitidine 25 mg/12 jam 

5) Norages 100 gr/8 jam 

6) Inadril sirup 3x1 sendok teh 

c. Hasil USG di RSI Yarsis pada tanggal 30 April 2013 

1) Suspect Appendicitis : dengan ada periappendicular infiltrate 

2) Ada cairan bebas intraabdominal (menyokong peritonitis) 

3) Organ-organ abdomen lain normal 

K. Data Fokus 

Ds : 

a. Klien mengatakan nyeri pada luka jahitan (abdomen), terutama jika 

digunakan untuk aktifitas. 

P: nyeri pada luka jahitan, jika digunakan untuk bergerak, nyeri   

berkurang pada waktu istirahat. 

Q: terasa panas seperti ditusuk-tusuk 

R: daerah abdomen 

S: skala nyeri 4 

T: nyeri hilang timbul 

b. Klien mengeluh panas di sekitar luka jahitan 

Do : 

1) Klien tampak meringis menahan sakit, mengerutkan dahi dan 

tampak memegangi area yang sakit 



2) Terdapat luka jahitan pada abdomen, jahitan rapi, luka bersih, tidak 

ada pus, kemerahan berkurang, tidak bengkak, panjang luka ± 5 

cm, terdapat 5 jahitan luka, suhu sekitar luka hangat 

3) Tanda-tanda Vital 

TD : 110/70 mmhg 

N  : 79 x/menit 

Rr : 20 x/menit 

S : 36
0
 c 

BB : 70 kg 

TB  : 170 cm 

IMT  : BB(kg)/TB(m)
2 

70/1.7
2
 = 24. 39 

 

L. Diagnosa Keperawatan 

1. Nyeri akut b/d distensi jaringan intestinal 

2. Resiko terjadi infeksi b/d tidak adekuatnya pertahanan tubuh primer 

 

M. Hasil Evaluasi 

Evaluasi yang dilakukan penulis meliputi evaluasi proses dan hasil, 

sehingga tindakan keperawatan yang dilakukan apabila belum berhasil 

sesuai tujuan tindakan diulang pada waktu yang sama atau modifikasi 

sesuai perencanaan dari diagnose yang muncul. 

 



1. Nyeri akut berhubungan dengan distensi jaringan intestinal 

Hasil yang dicapai setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 

3x24 jam masalah teratasi sebagian dengan data subjektif : nyeri 

pada luka jahitan sudah berkurang. Adapun data objektif yang 

didapat klien tampak tenang, luka jahitan tampak bersih dan kering, 

tidak ada pus, karena data yang didapatkan  belum sesuai dengan 

kriteria hasil maka intervensi dilanjutkan dengan mengkaji 

karakteristik nyeri, melakukan pemeriksaan TTV, mengajarkan 

teknik relaksasi nafas dalam, berkolaborasi dengan tim dokter dalam 

pemberian analgetik. 

2. Resiko infeksi berhubungan dengan tidak adekuatnya pertahanan 

tubuh 

Evaluasi yang didapatkan dari tindakan keperawatan selama 3x24 

jam resiko infeksi adalah data subjektif klien mengatakan rasa panas 

pada luka jahitan sudah berkurang, sedangkan data objektif luka 

jahitan tampak bersih dan kering, tidak ada pus.  

 

N. Simpulan 

Setelah memberikan asuhan keperwatan selama tiga hari mulai 

tanggal 1 Mei sampai 3 Mei 2013. Penulis telah mempunyai gambaran 

tentang asuhan keperawatan  pada Sdr. Y dengan gangguan imonologi : 

post op apendiktomi hari ke-1 di ruang Dahlia RSUD Banyudono dengan 

menggunakan proses keperawatan meliputi : Diagnosa keperawatan yang 



muncul pada Sdr. Y yang sesuai dengan teori meliputi: nyeri akut 

berhubungan dengan distensi jaringan intestinal, resiko infeksi 

berhubungan dengan tidak adekuatnya pertahan tubuh. Hasil pelaksanaan 

asuhan keperawatan mengacu pada tujuan yang ditentukan pada saat 

menyusun rencana tindakan. Adapun masalah yang teratasi sebagian 

antara lain : nyeri akut berhubungan dengan distensi jaringan intestinal, 

masalah ini teratasi sebagian karena pasien mengatakan masih nyeri, 

maka intervensi dilanjutkan kaji skala nyeri ajarkan teknik relaksasi nafas 

dalam. 
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