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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Hernia merupakan salah satu gangguan pada sitem pencernaan, hernia 

inguinalis indirek adalah hernia yang melewati analus inguinalis interus yang 

terletak di sebelah lateral vase epigastrik inferior, menyusuri kanalis inguinalis 

dan keluar ke rongga perut melalui analus inguinalis eksternus. Hernia inguinalis  

direk adalah hernia yang melalui dinding inguinal posterior medial dari vase 

epigastrik inferior di daerah yang dibatasi segitiga Hasselbach. 

Hernia inguinalis pada anak  tetap merupakan problem kesehatan yang 

tidak lepas dari problem sosial, adapun sebagian  masyarakat yang merasa malu 

bila anak mereka diketahui orang lain sakit demikian. Banyak orang tua  

membawa anaknya dengan tonjolan di lipat paha ke dukun sebelum di bawa ke 

rumah sakit atau dokter. Problem keperawatan adalah bagaimana mengurangi 

frekuensi  timbulnya  hernia inguinalis. 

Harapan penulis mengambil kasus ini adalah agar masyarakat tidak 

menganggap penyakit ini sebagai hal yang memalukan. Jadi mereka tidak harus 

menutup-nutupi penyakit anaknya, karena malunya dan agar tidak diketahui 

orang maka masyarakat memilih pergi ke dukun untuk penyembuhan. Padahal 

hal itu malah akan menambah parah jika ditangani oleh orang yang tidak 

memiliki keahlian di bidang kesehatan., untuk itu penulis berharap kepada 

pembaca agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi  



masalah Hernia Inguinalis ini yaitu dengan cara ke dokter untuk dilakukan 

pemeriksaan  lebih lanjuut dan penanganan yang lebih tepat. Dan untuk perawat 

agar lebih tepat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan 

hernioraphy. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Asuhan keperawatan ini membahas tentang teori-teori hernia secara umum 

dan secara khusus (hernia inguinalis) dari pengertian, etiologi, patofisiologi, 

tanda dan gejala, pemeriksaan penunjang, penatalaksanan medis dan 

keperawatan, komplikasi, resume keperawatan dari pengkajian, analisa data 

pasien, perumusan masalah prioritas masalah (intervensi), implementasi dan 

evaluasi. Resume keperawatan di bahas dalam pembahasan kasus dan yang 

terakhir adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. 

 

C. Tujuan Khusus dan Umum 

1. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari pembuatan KTI ini adalah agar perawat dapat 

memberikan asuhan keperawatan yang tepat bagi pasien post op hernia. 

2. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari pembuatan KTI ini adalah agar para pembaca 

mengetahui tentang: 

a. Apa itu Hernia Inguinalis 

b. Penyebab Hernia Inguinalis 



c. Patofisiologi Hernia Inguinalis 

d. Tanda dan Gejala Hernia Inguinalis 

e. Pemeriksaan Penunjang 

f. Penatalaksanaan Medis dan Keperawatan  

g. Komplikasi 

 

D. Manfaat Penulisan 

a. Manfaat Pengetahuan  

Menambah keragaman ilmu pengetahuan bagi dunia keperawatan umumnya, 

khususnya adalah keperawatan anak. 

b. Manfaat Pendidikan 

Memberikan refensi tambahan tentang tingkatan perkembangan dan penyakit 

anak dalam pendidikan keperawatan anak. 

c. Manfaat Praktis 

a. Bagi profesi 

Sebagai salah satu sumber literatur dalam perkembangan di bidang 

profesi keperawatan anak khususnya pada pasien  Hernioraphy pada anak. 

b. Bagi orang tua  

Memberikan pengertian/pengetahuan  dan pengambilan keputusan yang 

tepat kepada orang tua khususnya ibu dalam menyikapi dan mengatasi 

jika anaknya menderita hernia. 

c. Bagi penulis 

Menambah ilmu pengetahuan tentang proses keperawatan dan 

perkembangan anak. 




