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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tingkat kejadian appendiksitis di negara maju lebih tinggi 

dibandingkan dengan negara berkembang. Appendiksitis dapat terjadi 

pada laki-laki maupun perempuan pada segala usia tapi umumnya saat usia 

remaja sekitar usia 20 - 30 tahun. Appendiksitis umumnya terjadi pada 

laki-laki (Kowlak, 2011).  

 Appendiksitis sering terjadi pada individu yang kebiasaan 

memakan makanan rendah serat, sehingga dapat mempengaruhi terjadinya 

konstipasi yang dapat menimbulkan appendiksitis. Konstipasi akan 

menaikan tekanan intrasekral yang berakibat terjadinya sumbatan 

fungsional appendik dan meningkatnya pertumbuhan kuman flora kolan 

biasa sehingga  mempermudah timbulnya appendiksitis akut 

(Sjamsuhidayat, 2005) 

 Hasil survey Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada 

tahun 2015 angkatan kejadian appendiksitis di sebagian besar indonesia, 

jumlah pasien yang menderita appendiksitis berjumlah sekitar 7% dari 

jumlah penduduk di indonesia sekitar 179.000 orang. Appendiksitis akut 

merupakan salah satu penyebab dari akut abdomen dan penyebab indikasi 

untuk dilakukan operasi kegawatdaruratan abdomen. Insiden appendiksitis 
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di Indonesia menempati urutan tertinggi di antara kegawatan abdomen 

lainya (Depkes, 2015). Menurut Dinas Kesehatan Jawa Tengah tahun 2015 

kasus appendiksitis dilaporkan sebanyak 5.980 dan 117 di antaranya 

menyebabkan kematian. Jumlah penderita appendiksitis  tertinggi ada di 

kota Semarang yakni 970 orang. 

Kejadian pada kasus appendiksitis di RSUD Pandan Arang 

Boyolali banyak yang mengalami dan harus di rawat di RS, pada Januari 

sampai Maret 2015 sebanyak 8 kasus appendiksitis yang dirawat di rumah 

sakit, dari 8 kasus itu di lakukan tindakan appendiktomi semua. RSUD 

Pandan Arang merupakan salah satu rumah sakit rujukan di daerah 

Boyolali karena rumah sakit Pandan Arang Boyolali merupakan rumah 

sakit pelayanan sehingga banyak kasus appendiksitis banyak di layani di 

rumah sakit tersebut. 

Appendiktomi adalah pembedahan yang dilakukan untuk 

mengangkat appendik untuk sesegera mungkin dilakukan guna 

menurunkan resiko perforasi. Appendiktomi dapat dilakukan dibawah 

anastesi umum atau spinal dengan insisi abdomen bawah atau laparoskopi 

(Muttaqin, 2009). 

Pada klien dengan post operasi appendiktomi mengalami masalah 

body image nyeri akut, resiko infeksi, gangguan nutrisi kurang dari 

kebutuhan tubuh, intoleransi aktivitas dan hipertermi (Rudi Haryono, 

2012). 
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Berdasarkan data di atas penulis tertarik untuk membuat karya tulis 

ilmiah yang berjudul “Asuhan Keperawatn Post Operasi Appendektomi 

Pada Nn. P Di Ruang Cempaka III RSUD Pandan Arang Boyolali” 

sehingga dapat melakukan asuhan keperawatan pasien post operasi 

appendektomi secara baik. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, 

maka penulis merumuskan yaitu “Asuhan Keperawatan Pada Nn. P 

Dengan Post Operasi Appendektomi” di ruang Cempaka III RSUD Pandan 

Arang.  

C. Tujuan  

1. Tujuan umum 

Memberikan pengalaman yang nyata kepada penulis untuk 

mengetahui cara perawatan dan penanganan pada pasien appendiksitis 

dengan post operasi appendektomi dengan benar. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus karya tulis ilmiah ini adalah penulis dapat : 

a. Melakukan pengkajian pada klien post operasi appendiktomi. 

b. Menegakan diagnosa keperawatan yang muncul pada klien post 

operasi appendiktomi. 

c. Menyusun intervensi keperawatan pada klien post operasi 

appendiktomi. 
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d. Melakukan implementasi keperawatan pada klien post operasi 

appendiktomi. 

e. Melakukan evaluasi keperawatan kepada klien post operasi 

appendiktomi. 

D. Manfaat Laporan Kasus  

Laporan kasus ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Penulis 

Menambah wawasan ilmu pengetahuan  dalam mengkaji permasalahan 

tentang appendiksitis serta memberikan asuhan keperawatan pada 

klien appendiksitis dengan post operasi appendektomi. 

2. Institusi Akademik 

Memberi informasi sebagai bahan pertimbangan atau acuan penelitian 

lebih lanjut serta peningkatan mutu pendidikan di masa yang akan 

datang. 

3. Rumah Sakit 

Sebagai bahan wacana untuk meningkatkan mutu dan pelayanan 

kesehatan pada pasien appendiksitis dengan post operasi 

appendiktomi, agar derajat kesehatan pasien meningkat. 

4. Pembaca 

Pembaca dapat memahami tentang penatalaksanaan dan perawatan 

klien appendiksitis dengan post operasi appendiktomi.  

 

 


