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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Apendiks adalah organ tambahan kecil yang menyerupai jari, melekat 

pada sekum tepat dibawah katup ileosekal. Karena apendiks mengosongkan 

diri dengan tidak efisien, dan lumennya kecil, maka apendiks mudah 

mengalami obstruksi dan rentan terjadi infeksi (appendicitis). Appendicitis 

merupakan penyebab yang paling umum dari inflamasi akut, kuadran kanan 

rongga abdomen dan penyebab yang paling umum dari pembedahan 

abdomen darurat. Pria lebih banyak terkena daripada wanita, remaja lebih 

banyak dari orang dewasa, kejadian kasus Appendicitis tertinggi adalah yang 

berusia 10 sampai 30 tahun (Brunner & Suddarth, 2000).  

Angka kejadian apendisitis di dunia mencapai 321 juta kasus tiap 

tahun (handwashing 2006). Statistic di Amerika mencatat setiap tahun 

terdapat 20 – 35 juta kasus apendisitis (Departemen Republik Indonesia, 

2008). Tujuh persen penduduk di Amerika menjalani apendiktomy 

(pembedahan untuk mengangkat apendiks) dengan insiden 1,1/1000 

penduduk pertahun, sedang di Negara-negara barat sekitar 16%. Di Afrika 

dan Asia prevalensinya lebih rendah akan tetapi cenderung meningkat oleh 

karena pola diitnya yang mengikuti orang barat. 

Insiden appendicitis di Negara maju lebih tinggi dari pada di Negara 

berkembang. Namun, pada akhir-akhir ini kejadiannya menurun secara 
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bermakna. Hal ini diduga di sebabkan oleh meningkatnya penggunaan 

makanan berserat pada diit harian (Stacroce, 2009). 

Statistic menunjukan bahwa setiap tahun apendisitis menyerang 10 

juta penduduk Indonesia. Menurut Lubis. A (2008), saat ini morbiditas angka 

apendisitis di Indonesia mencapai 95 per 1000 penduduk dan angka ini 

merupakan tertinggi di antara Negara-negara di Assosiation south East Asia 

Nation (ASEAN). 

Survey di 12 provinsi di Indonesia tahun 2008 menunjukan jumlah 

apendisitis yang dirawat di rumah sakit sebanyak 3.251 kasus. Jumlah ini 

meningkat drastic dibandingkan dengan tahun sebelumnya,yaitu sebanyak 

1.236 orang. Diawal tahun 2009, tercatat 2.159 orang di Jakarta yang dirawat 

di rumah sakit akibat apendiitis (Ummualya, 2008). Departemen Kesehatan 

menganggap apendisitis merupakan isu prioritas kesehatan di tingkat lokal 

dan nasional karena mempunyai dampak besar pada kesehatan masyarakat 

(Depkes RI, 2008). 

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 
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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. Tujuan Laporan Kasus 

1. Tujuan Umum 

Adapun tujuan yang diinginkan penulis yaitu diperolehnya 

pengalaman nyata dalam memberikan asuhan keperawatan pada Sdr. Y 

dengan Post Operasi Appendiktomi Hari ke-1 di Ruang Dahlia RSUD 

Banyudano. 
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2. Tujuan Khusus 

Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam maka diharapkan 

penulis dapat : 

a. Malaksanakan pengkajian pada klien dengan appendicitis 

b. Membuat analisa data keperawatan pada klien dengan appendicitis 

c. Menentukan diagnosa keperawatan pada klien dengan appendicitis 

d. Merencanakan tindakan keperawatan pada klien dengan appendicitis 

e. Melaksanakan tindakan keperawatan pada klien dengan appendicitis 

f. Mengevaluasi tindakan keperawatan pada klien dengan appendicitis 

g. Mengidentifikasi faktor pendukung, penghambat serta dapat mencapai 

solusinya 

h. Mendokumentasikan semua kegiatan keperawatan dalam bentuk 

narasi 

 

D. Manfaat Laporan Kasus 

Laporan kasus ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Instansi Rumah Sakit 

Sebagai bahan masukan dan evaluasi yang diperlukan dalam 

meningkatkan mutu pelayanan keperawatan  khususnya pada pasien 

post operasi appandiktomi. 

2. Pendidikan Keperawatan 
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Memberikan referensi tentang asuhan keperawatan bedah, serta 

dapat digunakan sebagai pengetahuan dan wacana tentang 

perkembangan ilmu keperawatan bedah. 

3. Penulis 

Bermanfaat bagi penulis dalam mengevaluasi tindakan 

keperawatan yang telah diberikan pada pasien post operasi 

appendiktomi.  

 

 

 

 

 

 

 

 


