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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Malformasi anorektal merupakan kelainan kongenital tanpa anus atau 

dengan anus tidak sempurna, sedangkan kloaka persisten diakibatkan karena 

pemisahan antara traktus urinarius, traktus genitalia dan traktus digestivus tidak 

terjadi. Banyak anak-anak dengan malformasi ini memiliki anus imperforata 

karena mereka tidak memiliki lubang dimana seharusnya anus ada. Walaupun 

istilah ini menjelaskan penampilan luar dari anak, istilah ini lebih ditujukan 

pada kompleksitas sebenarnya dari malformasi. ( Wong, 2009 ) 

 Insiden terjadinya malformasi anorektal berkisar dari 1500-5000 

kelahiran hidup dengan sedikit lebih banyak terjadi pada laki-laki. 20 % -75 % 

bayi yang menderita malformasi anorektal juga menderita anomali lain. 

Kejadian tersering pada laki-laki dan perempuan adalah anus imperforata 

dengan fistula antara usus distal uretra pada laki-laki dan vestibulum vagina 

pada perempuan. (Alpers, 2006). 

Angka kejadian kasus malformasi anorektal di RSUD Dr.Moewardi 

Surakarta pada tahun 2012 terdapat 49 kasus, dan pada tahun 2013 terdapat 10 

kasus. 

 Menyikapi kasus yang banyak terjadi pada anak-anak dan melihat 

prosentase terjadinya penyakit malformasi anorektal, maka penulis mengangkat 
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kasus malformasi anorektal untuk lebih memahami perawatan pada pasien 

dengan malformasi anorektal. Berdasarkan berbagai masalah yang dihadapi 

klien, maka penulis tertarik untuk  mengambil Karya Tulis Ilmiah dengan judul 

“ Asuhan Keperawatan Pada An. I Dengan Malformasi Anorektal Post Operasi 

Posterio Sagital Anorectoplasty ( PSARP ) Di Ruang Melati 2 Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. Moewardi, Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk 

membuat karya tulis ilmiah mengenai Asuhan keperawatan pada anak dengan 

Malformasi Anorektal Post operasi Posterosagital Anorectoplasty atau PSARP. 

C. Tujuan Laporan Kasus 

Tujuan Umum: mengetahui cara perawatan dan penanganan pada 

pasien anak dengan masalah Malformasi Anorektal post Operasi 

Posteriosagital Anorectoplasti (PSARP) yang benar.  

Tujuan Khusus:  

1. Dapat melaksanakan pengkajian pada pasien anak dengan masalah 

malformasi anorektal.  

2. Dapat mengetahui metode cara mendiagnosa atau merumuskan masalah 

keperawatan pada pasien anak dengan masalah malformasi anorektal.   

3. Dapat menyusun perencana intervensi keperawatan pada pasien anak 

dengan masalah malformasi anorektal.  
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4. Dapat melaksanakan tindakan keperawatan atau implementasi keperawatan 

pada pasien anak dengan masalah malformasi anorektal.  

5. Dapat mengetahui hasil evaluasi pada pasien anak dengan masalah 

malformasi anorektal.  

D. Manfaat Laporan Kasus 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam memberikan asuhan 

keperawatan yang komprehensif pada pasien anak dengan masalah 

malformasi anorektal. 

2. Bagi Institusi pendidikan  

a. Karya tulis Ilmiah ini dapat dipakai sebagai salah satu bahan bacaan 

kepustakaan 

b. Dapat dipakai sebagai wacana institusi pendidikan dalam pengembangan 

dan peningkatan mutu pendidikan dimasa yang akan datang. 

3. Bagi Profesi Keperawatan 

Sebagai bahan pembelajaran perawat untuk meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan terutama pada pasien anak dengan masalah malformasi 

anorektal. 

4. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan wacana  untuk meningkatkkan mutu dan pelayanan pada 

pasien anak dengan masalah malformasi anorektal, supaya derajat kesehatan 

pasien lebih meningkat. 
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5. Bagi pasien atau keluarga 

Pasien penderita malformasi anorektal bisa menerima perawatan yang  

maksimal dari petugas kesehatan, dan keluarga dapat mengetahui tentang 

penayakit dan penatalaksanaan pada keluarga yang mengalami malformasi 

anorektal. 

 

.   

 

 


