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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Amandel atau tonsil merupakan kumpulan jaringan limfoid yang 

terletak pada kerongkongan di belakang kedua ujung lipatan belakang mulut. 

Tonsil berfungsi sebagai mencegah agar infeksi tidak menyebar keseluruh 

tubuh dengan cara menahan kuman memasuki tubuh melalui mulut, hidung 

dan kerongkongan, oleh karena itu tidak jarang tonsil mengalami peradangan. 

(Hembing, 2004) 

Pembesaran tonsil pada anak dapat menyebabkan sumbatan jalan 

napas atas, mulai dari mengorok waktu tidur sampai terjadi sleep apnea. 

Apnea adalah terhentinya aliran udara melalui hidung atau mulut selama 

minimal 10 detik dan sindrom apnea terjadi minimal 30 kali selama 7 jam 

tidur. Disamping ukuran tonsil, luas orofaring terutama jarak atara kedua 

dinding lateral faring cukup penting dalam menimbulkan sumbatan jalan 

napas atas, sehingga  sleep apnea dapat juga terjadi pada pembesaran tonsil 

sedang. Gejala-gejala sumbatan umumnya menghilang atau berkurang setelah 

tonsilektomi. Abses peritonsil mempunyai kecenderungan besar untuk 

kambuh. Sampai saat ini belum ada kesepakatan kapan tonsilektomi dilakukan 

pada abses peritonsil, sebagai penulis menganjurkan tonsilektomi 68 minggu 

kemudian mengingat kemungkinan terjadi perdarahan atau sepsis, sebagian 

besar lagi menganjurkan tonsilektomi segera. Tindakan tonsilektomi untuk 
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diagnosis dilakukan bila di curigai adanya keganasan seperti pembesaran 

tonsil unilateral atau adanya ulserasi. (Hatmansjah, 2008) 

Tonsilektomi merupakan prosedur operasi yang praktis dan aman, 

namun hal ini bukan berarti merupakan operasi minor karena tetap 

memerlukan keterampilan  dan ketelitian yang tinggi dari operator dalam 

pelaksanaan. Di AS karena kekhawatiran komplikasi tonsilektomi 

digolongkan pada operasi mayor.  Di indonesia tonsilektomi digolongkan pada 

operasi sedang karena durasi pendek dan tehnik lebih sulit. 

Pada awal 1960 dan 1970–an telah dilakukan 1-2 juta tonsilektomi, 

pada tahun 1996, diperkirakan 287.000 anak-anak dibawah 15 tahun 

mengalami tonsilektomi, dengan atau tanpa adenoidektomi. Dari jumlah ini, 

248.000 anak (86,4 %) mengalami tonsiloadenoidektomi dan 39.000 lainnya 

(13,6 %) mejalani tonsilektomi saja. 

Di Indonesia data nasional mengenai jumlah  operasi tonsilektomi atau 

tonsiledektomi belum ada. Namun data yang didapatkan dari RSUPNCPM 

selama 5 tahun terakhir (1999-2003) menujukkan kecenderungan penurunan 

jumlah operasi. Indikasi tonsilektomi dulu dan sekarang tidak berbeda, namun 

terdapat perbedaan prioritas relatif dalam menentukan indikasi tonsilektomi 

pada saat ini. Dulu tonsilektomi diindikasikan untuk terapi tonsilitis kronik 

dan berulang. Saat ini, indikasi yang lebih utama adalah obstruksi saluran 

pernapasan dan hipertropi tonsil. Untuk keadaan emergency seperti adanya 

obstruksi saluran napas, indikasi tonsilektomi sudah tidak diperdebatkan lagi 

(Anonim, 2004 ) 
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Fenomena inilah yang menarik penulis untuk mengadakan penyusunan 

penulisan karya tulis ilmiah dengan judul ” Asuhan Keperawatan Pada An. N 

Dengan Post OP Tonsilektomi Di Bangsal Anggrek RSUD Sukoharjo ” 

dengan harapan karya ini dapat di pakai masyarakat untuk mengetahui tentang 

tonsilektomi lebih lanjut. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Yang menjadi permasalahan pada asuhan keperawatan kasus ”Asuhan 

Keperawatan Pada An. N Dengan Post OP Tonsilektomi Di Bangsal Anggrek 

RSUD Sukoharjo ” saat ini antara lain : 

1. Pasien belum paham tentang tonsilitis. 

2. Pasien belum paham tentang prosedur pengobatan yang harus dijalankan. 

3. Perlu perawatan yang harus dilakukan di RS supaya menurunkan 

kekambuhan. 

4. Belum adanya kemandirian pasien dan keluarga dalam melakukan 

perawatan pasca operasi. 

5. Perlunya kolaborasi antar keluarga dan tenaga medis. 

 

C. Tujuan 

1.  Tujuan Umum 

a) Untuk Memenuhi Tugas Akhir Program Studi Diploma III 

Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta 



� 4 

b) Laporan ini dibuat untuk mengidentifikasi ”Asuhan Keperawatan 

Pada Pasien Tonsilektomi ” 

2. Tujuan Khusus 

Laporan ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi Asuhan 

keperawatan dimulai dari pengkajian, analisa data, prioritas masalah, 

intervensi,  implementasi dan evaluasi. 

 

D. Manfaat 

Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua 

pihak baik teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai penambah keilmuan khususnya tentang ”Asuhan Keperawatan 

Pada Pasien Tonsilektomi ”  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pasien dan keluarga pasien sebagai acuan untuk meningkatkan 

perawatan dan sebagai informasi supaya lebih memperhatikan 

kesehatan. 

b. Bagi perawat sebagai acuan untuk meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan. 

c. Bagi penulis sebagai acuan untuk meningkatkan kemampuan untuk 

melakukan Asuhan Keperawatan Pada An. N Dengan Post OP 

Tonsilektomi Di Bangsal Anggrek RSUD Sukoharjo.  

 




