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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Appendiks (umbai cacing) mulai dari caecum (usus buntu)  dan 

lumen appendiks ini bermuara ke dalam caecum dinding appendiks 

mengandung banyak folikel getah bening biasanya appendiks terletak pada 

iliaca kanan di belakang caecum (Handerson, 1997). 

Appendiks merupakan organ berbentuk tabung, panjangnya kira-kira 

10 cm (beranjak 3-15 cm) dan berpangkal pada sekum lumen sempit 

dibagian proksimal dan melebar di bagian distal. Pda bayi, appendik 

berbentuk lumen lebar pada pangkalnya dan menyempit pada ujungnya. 

Pada 65% kasus appendik terletak pada peritoneal. Pada kasus selebihnya 

appendik terletak di retro peritoneal yaitu di bagian belakang sekum, 

dibelakang colon ascenden atau tepi laterial colon ascenden. Letak appendik 

ini menentukan gejala klinis dari appendiksitis (Syamsuhidayat, 1997). 

Appendiks merupakan organ yang kecil dan vestigial (organ yang 

tidak berfungsi) yang melekat sepertiga jari. 

Appendiks terletak di ujung sakrum kira-kira 2 cm di bawah anterior ileo 

saekum, bermuara di bagian posterior dan medial dari saekum. Pada 

pertemuan ketiga taenia yaitu: taenia anterior, medial dan posterior. Secara 

klinik appendiks terletak pada daerah Mc. Burney yaitu daerah 1/3 tengah 

garis yang menghubungkan sias kanan dengan pusat. Ukuran panjang 
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appendiks rata-rata 6-9 cm, lebar 0,3 - 0,7 cm, isi 0,1 cc cairan bersifat basa 

yang mengandung amilase dan musin. Posisi appendiks yaitu laterosekal,  

yaitu di lateral kolon ascenden, di daerah inguinal, yaitu membelok ke arah 

di dinding abdomen pelvis minor.  

  Appendiks dapat mengalami peradangan pembentukan mulekul, 

tempat parasit, tumor benigna atau maligna dapat mengalami trauma, 

pembentukan pistula interna atau eksterna, kelainan kongenital korpus ileum 

dan kelaina yang lain.  Khusus untuk appendiks terdapat cara prevensi yang 

hanya mengurangi morbilitas dan mortalitas sebelum menjadi perforasi atau 

gangren  (Elizabeth, 2000). 

Insiden apendisitis akut lebih tinggi pada negara maju daripada 

negara berkembang, namun dalam tiga sampai empat dasawarsa terakhir 

menurun secara bermakna, yaitu 100 kasus tiap 100.000 populasi mejadi 52 

tiap 100.000 populasi. Kejadian ini mungkin disebabkan perubahan pola 

makan, yaitu negara berkembang berubah menjadi makanan kurang serat. 

Menurut data epidemiologi apendisitis akut jarang terjadi pada balita, 

meningkat pada pubertas, dan mencapai puncaknya pada saat remaja dan 

awal 20-an, sedangkan angka ini menurun pada menjelang dewasa. Insiden 

apendisitis sama banyaknya antara wanita dan laki-laki pada masa prapuber, 

sedangkan pada masa remaja dan dewasa muda rasionya menjadi 3:2, 

kemudian angka yan tinggi ini menurun pada pria. Ada beberapa fakta – 

fakta dalam buku ilmiah bahwa pada tahun 1500an para ahli mengakui 

adanya hubungan yang sebenarnya dengan inflamasi yang membahayakan 
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dari daerah sekum yang disebut “ pertyphilitist”. Meskipun dilaporkan 

keberhasilan apendiktomi pertama pada tahun 1776, pada 1886 baru Reginal 

Flitz yang membantu membuat aturan bedah dalam pengangkatan apendiks 

yang meradang sebagai pengobatan, yang sebelumnya dianggap fatal. Pada 

tahun 1889, Charles McBurney mengenalkan laporan lama sebelum New 

York Surgical Society mengemukakan akan pentingnya operasi apendisitis 

akut dini serta kelembapan titik maksimum dari perut yang ditentukan 

dengan menekan satu-tiga jari di garis yang menghubungkan antara spina 

iliaca anterior superior dengan umbilicus. Lima tahun kemudian ia 

menemukan pemisahan otot dengan pemotongan yang kini dikenal dengan 

namanya. 

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, obstruksi merupakan 

penyebab yang dominan dan merupakan pencetus untuk terjadinya 

apendisitis. Kuman-kuman yang merupakan flora normal pada usus dapat 

berubah menjadi patogen, menurut Schwartz kuman terbanyak penyebab 

apendisitis akut adalah Bacteriodes Fragilis bersama E.coli (Ijul, 2008). 

Tindakan pengobatan terhadap appendiks dapat dilakukan dengan 

cara operasi (pembedahan).  Pada operasi appendiks dikeluarkan dengan 

cara appendiktomy yang merupakan suatu tindakan pembedahan  

membuang appendiks (Price, 2000).  

Adapun permasalahan yang mungkin timbul setelah dilakukan 

tindakan pembedahan antara lain : nyeri, keterbatasan aktivitas, gangguan 
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keseimbangan cairan dan elektrolit, kecemasan potensial terjadinya infeksi 

(Doenges, 2000). 

Dengan demikian peranan perawat dalam mengatasi dan 

menanggulangi hal tersebut sangatlah penting dan dibutuhkan terutama 

perawatan yang mencakup empat aspek diantaranya : promotif yaitu 

memberikan penyuluhan tentang menjaga kesehatan dirinya dan menjaga 

kebersihan diri serta lingkungannya. 

Upaya kuratif yaitu memberikan perawatan luka operasi secara 

aseptik untuk mencegah terjadinya infeksi dan mengadakan kaloborasi 

dengan profesi lain secara mandiri.  Upaya rehabilitatif yaitu memberikan 

pengetahuan atau penyuluhan kepada penderita dan keluarganya mengenai 

pentingnya mengkonsumsi makanan yang bernilai gizi tinggi kalori dan 

tinggi protein guna mempercepat proses penyembuhan penyakitnya serta 

perawatan dirumah setelah penderita pulang. 

 

B. Batasan dan Perumusan Masalah 

Pada penyusunan karya tulis ini penulis hanya melakukan asuhan 

keperawatan pada suatu klien dengan kasus apendiks akut khususnya post 

operasi appendiktomy di ruang Melati 1 RSUD dr. MOEWARDI Surakarta. 

Dari permasalahan yang ada penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut:  

Bagaimana gambaran asuhan keperawatan pada klien appendiks akut 

khususnya post operasi appendiktomy. 
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C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Diperoleh pengalaman nyata dalam menerapkan asuhan 

keperawatan klien post appendiktomy secara komprehensif melalui 

pendekatan proses keperawatan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Dapat melakukan pengkajian secara langsung pada klien post   

appendiktomy. 

b. Dapat merumuskan masalah dan membuat diagnosa keperawatan 

pada klien post appendiktomy. 

c. Dapat membuat perencanaan pada klien post appendiktomy. 

d. Mampu melaksanakan tindakan keperawatan pada klien post 

appendiktomy. 

e. Mampu mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan pada klien 

post appendiktomy. 

 

D. Manfaat 

1. Asuhan keperawatan akan memberikan wawasan yang luas mengenai 

masalah keperawatan pada klien post appendiktomy kepada pembaca 

karya tulis ini. 

2. Penulisan asuhan keperawatan ini juga akan memberi wawasan kepada 

adik tingkat guna memberikan asuhan keperawatan yang benar tentang 

masalah klien post appendiktomy. 
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E. Sistematika 

Untuk memberi gambaran pada pembaca mengenai keseluruhan isi 

maka penulis menyusun proposal ini dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut yaitu : 

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, pembatasan dan 

perumusan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan. 

Bab II : Konsep dasar, terdiri dari definisi, etiologi, anatomi fisiologi, 

patofisiologi, pathways, manifestasi klinis, pola fungsional, 

fokus pengkajian, focus intervensi, pemeriksaan, 

penatalaksanaan medis, perencanaan, implementasi, evaluasi. 

Bab III : Resume Keperawatan, merupakan uraian yang menampilkan 

asuhan keperawatan terhadap penderita secara nyata yang 

sistematikanya disusun sesuai bab II 

Bab IV : Pembahasan, Mengupas kesenjangan antara teori dan fakta yang 

ada untuk mencari jawaban atas tujuan penulisan 

Bab V : Penutup mengutarakan kesimpulan dari uraian, pembahasan, 

jawaban terhadap tujuan penulisan dan beberapa penyampaian 

saran. 




