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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Appendiksitis atau radang apendiks akut merupakan kasus infeksi 

intraabdominal yang sering dijumpai di negara-negara maju, sedangkan pada negara 

berkembang jumlahnya lebih sedikit, hal ini mungkin terkait dengan diet serat yang 

kurang pada masyarakat modern (perkotaan) bilang dibandingkan dengan masyarakat 

desa yang cukup banyak mengkonsumsi serat. Appendiksitis dapat menyerang orang 

dalam berbagai umur, umumnya menyerang orang dengan usia dibawah 40 tahun, 

khususnya antara 8 sampai 14 tahun, dan sangat jarang terjadi pada usia dibawah 2 

tahun. 

Apendiksitis akut adalah keadaan yang sering memerlukan tindakan 

emergensi pada anak. Kesulitan dalam membedakan diagnosis apendisitis akut 

dengan penyebab nyeri abdomen yang lain dapat menyebabkan apendisitis perforasi, 

sehingga dapat meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas. Risiko perforasi 

paling banyak pada usia 1 – 4 tahun yaitu 70 – 75 % dan 30 – 40% pada umur remaja. 

Lima puluh persen anak dengan apendisitis perforasi tampak pada saat pasien datang 

sebelum diagnosis ditegakkan. Di Amerika kasus apendisitis didapatkan pada 4 

:10000 pada anak umur dibawah 14 tahun dan lebih dari 80.000 kasus dalam setahun. 

Pada penelitian multietnik pada 53.555 kasus apendisitis anak yang dilakukan di 
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Amerika, didapatkan hasil 63,5% apendisitis perforasi dan 36,5% apendiksitis simpel 

1, 2, 3.  

Apendiksitis akut adalah infeksi bakterial pada apendiks vermiformis. 

Apendisitis akut adalah keadaan akut abdomen yang memerlukan pembedahan 

segera. Di Indonesia ada penurunan jumlah kasus dari 100 kasus menjadi 52 kasus 

setiap 100 ribu penduduk dari tahun 1991 – 2000. Terdapat 15 – 30 persen (30 – 45 

persen pada wanita) gambaran histopatologi yang normal pada hasil appendiktomi. 

Keadaan ini menambah komplikasi pasca operasi, seperti adhesi, konsekuensi beban 

sisial-ekonomi, kehilangan jumlah hari kerja, dan produktivitas. Tingkat akurasi 

diagnosis apendisitis akut berkisar 76 – 92 persen. Pemakaian laparoskopi, 

ultrasonografi, dan Computed Tomography Scanning (CT-scan), adalah dalam usaha 

meningkatkan akurasi diagnosis apendisitis akut. Beberapa pemeriksaan laboratorium 

dasar masih banyak digunakan dalam diagnosis penunjang apendisitis akut.                    

C-reactive protein (CRP), jumlah sel leukosit, dan hitung jenis se neutrofil 

(diferential count) adalah petanda yang sensitif proses inflamasi. Pemeriksaan ini 

sangat mudah, cepat, dan murah untuk Rumah Sakit di daerah. CRP adalah salah satu 

komponen protein fase akut yang akan meningkat 4 – 6 jam setelah terjadinya proses 

inflamasi, yang dapat dilihat dengan melalui proses elektroforesis serum protein. 

Angka sensitivitas dan spesifisitas CRP yaitu 80 - 90% dan lebih dari 90%. 

Pemeriksaan CRP mudah untuk setiap Rumah Sakit didaerah, tidak memerlukan 

waktu yang lama (5 -10 menit), dan murah.  
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Sampai saat ini pemeriksaan klinis adalah yang utama dalam menentukan 

diagnosis apendiksitis akut pada anak, sedangkan pemeriksaan laboratorium 

merupakan penunjang dalam menegakkan diagnosis. Penelitian ini bertujuan Mencari 

atas nilai leukosit yang membedakan apakah suatu apendisitis akut masih simpel atau 

sudah mengalami komplikasi (perforasi). Manfaat penelitian adalah dapat 

memperkirakan keadaan apendiks sebelum operasi sehingga dapat memberikan 

informed consent yang benar dan jelas kepada pasien dan keluarga tentang penyakit, 

tindakan yang akan dilakukan, dan kemungkinan prognosisnya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambtan penanganan apendisitis akut 

yang berakibat timbulnya komplikasi dapat berasal dari pasien dan tenaga medis. 

Faktor pasien meliputi pengetahuan dan biaya. Faktor tenaga medis meliputi 

kesalahan diagnosis, menunda diagnosis, terlambat merujuk ke Rumah Sakit, dan 

menunda tindakan bedah (Virginia A, 2000). 

Tingkat akurasi diagnosis apendiksitis akut pada beberapa penelitian berkisar 

76 – 92%. Keterlambatan diagnosis dapat meningkatkan angka mortalitas dan 

morbiditas. Ada sekitar 11,2 – 30% keterlambatan diagnosis ini berakibat perforasi 

intestinal. Disisi lain masih ditemukan 15 – 30% (30 – 45% pada wanita) gambaran 

histopatologi yang normal pada hasil apendektomi. Keadaan ini menambah 

komplikasi pascaoperasi, seperti adhesi, konsekuensi beban sisi ekonomi, kehilangan 

jumlah hari kerja, dan produktivitas.(Kim-Choy Ng, Shih, 2002). 
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Usaha meningkatkan akurasi diagnosis apendisitis akut dan mencegah 

tindakan intervensi bedah yang tidak diperlukan, merupakan masalah yang aktual dan 

sering diperdebatkan. Pemakaian laparoskopi, ultrasonografi, dan CT-scan, adalah 

dalam usaha meningkatkan akurasi diagnosis apendisitis akut. Pendekatan diagnosis 

seperti masih sulit dilaksanakan pada Rumah Sakit di daerah.(Kim-Choy Ng, Shih, 

2002- Ayman A et al, 2003). 

Beberapa pemeriksaan laboratorium dasar dapat digunakan dalam diagnosis 

apendisitis akut. C-reactive protein (CRP), jumlah sel leukosit, dan hitung jenis sel 

neutrofil (diferential count) adalah petanda yang sensitif proses inflamasi. 

Pemeriksaan ini sangat mudah, cepat, dan murah untuk Rumah Sakit di daerah. 

Petanda respon inflamasi akut (acute phase response) dengan menggunakan CRP 

telah secara luas digunakan di negara maju  (Kim-Choy Ng, Shih, 2002). 

Protein yang terlibat dalam respon fase akut ini disebut fase akut protein 

(acute phase protein). CRP merupakan salah satu komponen fase akut protein yang 

akan meningkat 4 – 6 jam (kepustakaan lain 6 – 12 jam) setelah terjadinya proses 

inflamasi, yang dapat dilihat dengan pemeriksaan elektroforesis serum protein 

(Richard Ravel, 1999). 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu: 

1. Pasien post op appendiktomi memiliki permasalahan yang sering dikeluhkan 

yaitu nyeri disekitar insisi akibat perobekan jaringan pada dinding perut dan 

dinding uterus 

2. Aktifitas fungsional sehari-hari menjadi terganggu 

3. pasien belum paham tentang prosedur pengobatan yang harus dijalani. 

4. belum adanya kemandirian pasien melakukan perawatan paska operasi 

5. perlunya perawatan yang harus dilakukan dirumah-sakit dalam upaya 

meningkatkan rasa kenyamanan dan resiko infeksi 

 

C. Tujuan Umum dan Khusus 

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut: 

Tujuan umum 

Memperoleh gambaran tentang penerapan asuhan keperawatan pada pasien 

appendiktomi 

Tujuan khusus 

1. Mahasiswa mengetahui gejala-gejala awal yang terpenting dari appendik 

2. Mahasiswa mengetahui penanganan dari appendik 

3. Mahasiswa dapat menerapkan asuhan keperawatan pada pasien yang 

mengalami appenddik 
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D. Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari tugas akhir ini adalah: 

1. Sebagai wacana keilmuan 

2. Mengaplikasikan teori keperawatan didalam lahan klinik  

3. Dapat diketahui pengaruh setelah dilakukan tindakan keperawatan terhadap 

pasien 

4. Manfaat umum yaitu dapat digunakan sebagai asuhan keperawatan medical 

bedah 

 

 




