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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

        Hemangioma adalah tumor jaringan lunak yang tersering pada bayi baru 

lahir dengan persentase 5-10% pada anak-anak yang berusia kurang dari satu 

tahun. Meskipun dilihat dari jumlah kejadian hemangioma yang cukup besar 

pada anak-anak, tapi patogenesisnya tidak sepenuhnya dapat dimengerti, dan 

penanganan yang terbaik untuk hemangioma masih kontroversial.Pembagian 

klasik hemangioma adalah hemangioma pada kulit bagian atas atau 

hemangioma kapiler, hemangioma pada kulit bagian dalam atau hemangioma 

kavernosa, dan hemangioma campuran antara keduanya. Hemangioma 

muncul saat lahir, meskipun demikian dapat hilang sendiri beberapa bulan 

setelah lahir. Hemangioma dapat muncul pada setiap bagian tubuh, meskipun 

demikian hemangioma lebih mengganggu bagi para orang tua ketika 

hemangioma tumbuh pada muka atau kepala bayi (Linda A, 2009). 

        Hemangioma termasuk kedalam golongan tumor jinak pada jaringan 

pembuluh darah baru akibat dari malformasi jaringan angioblastik selama 

pertumbuhan fetus,terdiri dari sel-sel endothelium yang berproliferasi, serta 

sering dijumpai pada bayi dan anak-anak. Malformasi vaskuler ini umumnya 

talah tampak sejak lahir sekitar 1,1%sampai 2,6% dan dapat berkembang 

hingga usia anak-anak bahkan dewasa.1 Hemangioma dapat mengalami 
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involusi atau regresi secara spontan selama masakanak-kanak usia 5-7 tahun 

bahkan sampai usia 10-12 tahun. ( M William, 2005 ) 

       Hal tersebut sesuai dengan angka kejadian pada pasien hemangioma yang 

dilakukan tindakan pembedahan di ruang Melati 2 RSUD Dr Moewardi 

surakarta dari bulan januari sampai bulan maret 2014 sebanyak 8 pasien. 

       Untuk memperoleh hasil yang maksimal paska operasi maka diperluakan 

perawatan khusus yang tujuannya meningkatkan kemampuan yang ada pada 

individu, mencegah, memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dari suatu 

keadaan yang dipersepsikan sakit oleh individu. 

Berdasarkan masalah di atas penulis tertarik untuk mengambil kasus 

dengan judul “Asuhan Keperawatan Pada An. Z  Dengan Gangguan Sistem 

Vaskuler : Post Operasi Hemangioma di Ruang Melati 2 RSUD Dr Moewardi 

Surakarta”. 

B. Rumusan masalah 

Dari permasalahan yang ada, penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: “Bagaimana asuhan keperawatan pada An. Z dengan gangguan 

sistem vaskuler : post operasi hemangioma di ruang melati 2 RSUD Dr 

Moewardi Surakarta?” 
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C. Tujuan penulisan 

Adapun tujuan ini meliputi 2 hal yaitu Tujuan Umum dan Tujuan 

Khusus: 

1. Tujuan umum  

Dapat memahami asuhan keperawatan pada pasien post operasi 

hemangioma. 

2. Tujuan khusus 

a. Dapat melakukan pengkajian secara langsung pada pasien post 

operasi hemangioma 

b. Dapat merumuskan masalah dan membuat diagnosa keperawatan 

post operasi hemangioma 

c. Dapat membuat perencanaan pada pasien post operasi hemangioma 

d. Mampu melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien post 

operasi hemangioma 

e. Mampu mengevaluasi pada pasien post operasi hemangioma 

D. Manfaat 

Adapun manfaatnya yaitu : 

1. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi 

Hasil penulisan ini sebagai tambahan informasi serta sebagai bahan 

tambahan untuk meningkatkan askep post operasi hemangioma 

2. Bagi institusi pendidikan 



4 

 

Mengetahui tingkat kemampuan dan sebagai upaya untuk 

mengevaluasi materi yang telah disampaikan kepada mahasiswa 

keperawatan. 

3. Bagi keluarga dan pasien 

Sebagai ilmu pengetahuan dan mampu memahami tentang 

hemangioma. 

4. Bagi penulis 

Memberikan wawasan dan pemahaman pada penulis dalam 

memberikan dan menyusun penatalaksanaan asuhan keperawatan pada 

pasien dengan tindakan post op hemangioma. 

 

 

 


