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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Apendiks disebut juga umbai cacing organ berbentuk tabung, 

panjangnya kira-kira 10 cm (kisaran 3-15 cm), dan berpangkal di sekum. 

Lumennya sempit dibagian proksimal dan melebar dibagian distal 

(Sjamsuhidajat,  2010). 

Di Amerika sekitar 7% penduduk menjalani apendiktomi dengan 

insidens 1,1/1000 penduduk pertahun, sedang di Negara-Negara barat sekitar 

16%. Di Afrika dan Asia prevalensinya lebih rendah akan tetapi cenderung 

meningkat oleh karena pola dietnya yang mengikuti orang barat. Pada 

umumnya insidens pada laki–laki sedikit lebih tinggi dibanding wanita. Di 

Indonesia insidens apendiksitis akut jarang dilaporkan Ruchiyat  

mendapatkan insidens apendiksitis akut pada pria 242 sedang pada wanita 

218 dari keseluruhan 460 kasus. Di Swedia Anderson menemukan jumlah 

kasus pada laki-laki lebih rendah sedangkan John  melaporkan 64 wanita dan 

47 wanita denga umur rata–rata 28 tahun menderita apendiktis akut dengan 

menggunakan USG sebagai alat diagnostik ( Taufik, 2011). 

Hasil survey Departemen Kesehatan Republik Indonesia  pada tahun 

2008 Angka kejadian appendiksitis di sebagian besar wilayah indonesia 

hingga saat ini masih tinggi. Di Indonesia, jumlah pasien yang menderita 

penyakit apendiksitis berjumlah sekitar 7% dari jumlah penduduk di 
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Indonesia atau sekitar 179.000 orang. Dari hasil Survey Kesehatan Rumah 

Tangga (SKRT) di Indonesia, apendiksitis akut merupakan salah satu 

penyebab dari akut abdomen dan beberapa indikasi untuk dilakukan operasi 

kegawatdaruratan abdomen. Insidensi apendiksitis di Indonesia menempati 

urutan tertinggi di antara kasus kegawatan abdomen lainya (Depkes, 2008). 

Jawa Tengah tahun 2009 menurut dinas kesehatan jawa tengah, jumlah kasus 

appendiksitis dilaporkan sebanyak 5.980 dan 177 diantaranya menyababkan 

kematian. Jumlah penderita appendiksitis tertinggi ada di Kota Semarang, 

yakni 970 orang. Hal ini mungkin terkait dengan diet serat yang kurang pada 

masyarakat modern (Taufik,  2011). 

Angka kejadian pada kasus appendiktitis di RSUD Pandanarang 

Boyolali banyak yang mengalami dan harus di rawat rumah sakit. Pada kurun 

waktu dari Januari sampai Maret 2015 sebanyak 8 kasus appendisitis yang 

dirawat di rumah sakit dan semuanya dilakukan appendiktomi. Sedangkan 

sepanjang  tahun 2014 terdapat sebanyak 37 kasus appendiktomi. 

Intervensi medis untuk appendiksitis akut dan kronik perforasi adalah 

dengan appendiktomi. Appendiktomi merupakan pengobatan melalui 

prosedur tindakan operasi hanya untuk penyakit appendiksitis atau 

penyingkiran/pengangkatan usus buntu yang terinfeksi. Appendiktomi 

dilakukan sesegera mungkin untuk menurunkan resiko perforasi lebih lanjut 

(komplikasi) seperti peritonitis atau abses  (Marijata, 2006). Untuk merawat 

pasien dengan post operasi appendiktomi perawat harus mampu memberikan 

pelayanan asuhan keperawatan secara komprehensif. Masalah- masalah yang 
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timbul akibat luka insisi setelah dilakukan appendiktomi  dapat berupa 

pendarahan, shock, gangguan pernafasan, infeksi, dan nyeri biasanya akan 

timbul akibat luka insisi yang dapat mempengaruhi mobilisasi, nafsu makan 

yang menurun, gangguan istirahat dan merasa kurang nyaman.   

Berdasarkan data di atas penulis tertarik untuk membuat Karya Tulis 

Ilmiah yang berjudul “Asuhan Keperawatan Pada Sdr.T dengan Post Operasi 

Appendiktomi di Ruang Flamboyan  RSUD Pandanarang Boyolali”, sehingga 

dapat melakukan asuhan keperawatan pada pasien post operasi apendiktomi 

secara baik. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, dapat dikemukakan rumusan masalah 

Bagaimana melakukan Asuhan Keperawatan Pada Sdr.T dengan Diagnosa 

Medis Post Operasi Appendiktomi di  Ruang Flamboyan RSUD Pandanarang 

Boyolali. 

C. Tujuan Penulisan  

1. Tujuan Umum 

Setelah melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan post operasi 

apendiksitis penulis dapat  menerapkan asuhan keperawatan secara 

komprehensif  dan sesuai standar asuhan keperawatan yang berlaku. 

2. Tujuan Khusus 

Setelah melakukan asuhan keperawatan pasien dengan post operasi 

apendiksitis penulis dapat : 

a. Melakukan pengkajian.  
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b. Merumuskan diagnosa keperawatan. 

c. Membuat intervensi keperawatan. 

d. Melaksanakan implementasi. 

e. Mengevaluasi asuhan keperawatan. 

D. Manfaat Penulisan 

 Penulisan KTI ini diharapkan bermanfaat bagi:  

1. Mahasiswa keperawatan  

a. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam 

pemberian asuhan keperawatan pada pasien dengan post operasi 

apendiktomi. 

b. Menambah keterampilan atau kemampuan mahasiswa dalam 

menerapakan asuhan keperawatan pada pasien dengan post operasi 

apendiktomi. 

2. Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan evaluasi sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam 

melakukan asuhan keperawatan pada pasien post operasi khususnya post 

operasi apendiktomi. 

3. Lahan praktik 

Dapat dijadikan bahan masukan bagi perawat di rumah sakit dalam 

melakuakan tindakan asuahan keperawatan dalam rangka meningkatkan 

mutu pelayanan  yang baik khususnya pada pasien dengan post operasi 

apendiktomi. 

 


