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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Usus buntu atau apendiks atau umbai cacing hingga saat ini fungsinya 

belum diketahui dengan pasti, namun sering menimbulkan keluhan yang 

mengganggu. Bila terjadi peradangan, harus segera dilakukan pembedahan 

untuk mencegah komplikasi yang berbahaya. Sebenarnya, istilah usus buntu 

yang sering digunakan kurang tepat, karena yang disebut usus buntu itu adalah 

sekum, yaitu bagian akhir dari usus sebelum mencapai anus.  

Apendiks menghasilkan lendir 1-2 ml/hari. Lendir itu secara normal 

dicurahkan kedalam lumen dan selanjutnya dialirkan ke sekum. Bila ada 

hambatan dalam pengaliran lendir tersebut, maka akan dapat mempermudah 

timbulnya appendiksitis ( radang pada apendiks ). Di dalam apendiks, juga 

terdapat imunoglobulin, zat pelindung terhadap infeksi dan yang banyak 

terdapat di dalamnya adalah Ig A. ( Murbawani, 2003 )  

Apendisitis akut adalah suatu radang yang timbul secara mendadak pada 

apendik dan merupakan salah satu kasus akut abdomen yang paling sering 

ditemui. Apendisitis akut merupakan radang bakteri yang dicetuskan berbagai 

faktor, diantaranya hyperplasia jaringan limfe, fekalith, tumor apendiks dan 

cacing ascaris dapat juga menimbulkan penyumbatan. 

 Insiden apendisitis akut lebih tinggi pada negara maju dari pada negara 

berkembang, namun dalam tiga sampai empat dasawarsa terakhir menurun 
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secara bermakna, yaitu 100 kasus tiap 100.000 populasi menjadi 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 umur 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 rationya menjadi 3:2, kemudian angka 

yang tinggi ini menurun pada pria. ( Surya, 2008 ) 

 

B. Identifikasi Masalah 

Penulis mengidentifikasi masalah keperawatan apendiktomi mulai dari 

pengkajian identitas pasien, riwayat kesehatan, pola fungsional, pemeriksaan 

fisik dan pemeriksaan laboratorium yang berguna untuk menunjang dalam 

pemberian asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan ditentukan berdasarkan 

data fokus yang diperoleh dari pengkajian keluhan-keluhan yang dirasakan 

oleh pasien. Penulis menggunakan keluhan yang ditemukan untuk menentukan 

prioritas masalah keperawatan yang muncul, menentukan intervensi, 

implementasi keperawatan dan mengevaluasi asuhan keperawatan yang 

diberikan. 
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C. Tujuan Umum dan Khusus 

Tujuan umum dari penulisan Karya Tulis Ilmiah  ini adalah : 

1. Untuk mengetahui berbagai faktor penyebab timbulnya apendisitis. 

2. Untuk mengetahui cara penanganan klien post operasi apendiktomi. 

3. Untuk memberi gambaran asuhan keperawatan yang tepat terhadap 

klien apendisitis maupun post operasi apendiktomi. 

Tujuan khusus dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah : 

1. Untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka menyelesaikan pendidikan 

Diploma Keperawatan. 

2. Sebagai syarat kelulusan program pendidikan Diploma Keperawatan 

sebelum menempuh ujian nasional osca. 

 

D. Manfaat Penulisan 

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah diharapkan dapat memberi manfaat, 

diantaranya : 

1. Memberi informasi kepada masyarakat umum tentang penyakit 

apendisitis dari faktor penyebab, cara penanganan dan perawatan klien 

post operasi  apendiktomi. 

2. Untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan pada kasus post 

operasi apendiktomi. 
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3. Untuk menambah pengetahuan tentang penyakit pencernaan 

khususnya apendisistis dan penangananya ( apendiktomi ) baik kepada 

masyarakat umum, pembaca dan penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




