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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peritonitis merupakan suatu peradangan yang terjadi pada rongga 

peritonium atau lapisan membran serosa abdomen (Muttaqin, 2011). 

Menurut Jutowiyono dan Kristiyanasari (2012), peritonitis adalah 

peradangan peritonium, suatu lapisan endotelial tipis yang kaya akan 

vaskularisasi dan aliran limpa. 

Peritonitis masih merupakan masalah yang besar karena angka 

mortalitas dan morbilitasnya tinggi. Manajemen terapi yang tidak adekuat 

bisa berakibat fatal. Peritonitis merupakan komplikasi paling berbahaya 

yang sering terjadi akibat penyebaran infeksi dari organ abdomen (misal: 

apendiksitis), rupture saluran cerna atau luka tembus abdomen 

(Price&Wilson, 2006). 

Menurut survei WHO, angka mortalitas peritonitis mencapai 5,9 

juta per tahun dengan angka kematian 9661 ribu orang meninggal. Negara 

tertinggi yang menderita penyakit ini adalah Amerika Serikat dengan 

penderita sebanyak 1.661 penderita. Dalam kasus peritonitis yang sering 

terjadi, sebagian besar disebabkan karena bakteri atau yang biasa disebut 

peritonitis bakterial spontan (Khan, 2009). 

Di Indonesia sampai saat ini peritonitis masih menjadi masalah 

yang besar dengan angka mortalitas dan morbidilitas yang tinggi. Saat ini 

pendekatan multimodalitas dengan melakukan tindakan pembedahan 
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dilakukan untuk mengetahui penyebab utamanya. Keputusan untuk 

melakukan tindakan bedah harus segera diambil karena setiap 

keterlambatan akan menimbulkan komplikasi yang semakin berat. 

Pemberian antibiotik dan terapi penunjang lainnya diberikan guna 

mencegah komplikasi sekunder yang mungkin terjadi. Tujuan dari 

pemberian antibiotik ini untuk membunuh bakteri yang ada di rongga 

peritonium maupun dalam sirkulasi. 

Hasil survey pada tahun 2008 angka kejadian peritonitis masih 

tinggi. Di Indonesia jumlah penderita peritonitis berjumlah sekitar 7 % 

dari jumlah penduduk atau sekitar 179.000 orang (Depkes, 2008). Di Jawa 

Tengah tahun 2009 jumlah kasus peritonitis dilaporkan sebanyak 5.980 

dan 177 diantaranya menyebabkan kematian. 

Tindakan pembedahan atau yang sering disebut laparatomi sering 

kali membuat pasien mengeluh nyeri akibat adanya luka operasi. Nyeri 

akut timbul karena adanya trauma atau luka pembedahan. Nyeri akut 

biasanya berlangsung secara singkat yaitu kurang dari 6 bulan. Nyeri akut 

biasanya terjadi pada nyeri patah tulang atau pembedahan abdomen. Nyeri 

akut mengidentifikasi bahwa kerusakan atau cidera telah terjadi dan akan 

menurun kualitasnya seiring dengan adanya penyembuhan. Nyeri akut 

biasanya akan menghilang dengan atau tanpa pengobatan setelah area yang 

rusak kembali pulih (Potter&Perry, 2005). 

Berdasarkan data di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga kasus peritonitis pada bulan Maret-Mei 2014 ada 22 kasus. 
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Penderita terbanyak adalah laki-laki dengan jumlah 16 orang dan 

perempuan berjumlah 6 orang. Di ruang Dahlia dari bulan Januari-Juni 

2014 terdapat 5 kasus peritonitis. 

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun Karya Tulis 

Ilmiah yang berjudul “Asuhan Keperawatan Post Operasi  Laparatomi et 

Causa Peritonitis pada Tn. S di Ruang Dahlia Rumah Sakit Umum dr. R 

Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Pada Tanggal 18-19 Juni 2014”. 

 

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Untuk melaporkan kasus nyeri pada Tn. S dengan post operasi 

laparatomi di Rumah Sakit Umum dr. R Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menggambarkan secara umum biografi Tn. S dengan post operasi 

laparatomi di Rumah Sakit Umum dr. R Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga. 

b. Menggambarkan pengkajian yang dilakukan pada Tn. S dengan 

post operasi laparatomi di Rumah Sakit Umum dr. R Goeteng 

Taroenadibrata Purbalingga. 

c. Menggambarkan tentang diagnosa keperawatan yang muncul pada 

Tn. S dengan post operasi laparatomi di Rumah Sakit Umum dr. R 

Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. 
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d. Menggambarkan rencana tindakan keperawatan yang akan 

diberikan kepada Tn. S dengan post operasi laparatomi di Rumah 

Sakit Umum dr. R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. 

e. Menggambarkan tentang tindakan yang dilakukan serta evaluasi 

dari tindakan keperawatan pada Tn. S dengan post operasi 

laparatomi di Rumah Sakit Umum dr. R Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga. 

f. Membahas mengenai kesenjangan yang terjadi antara teori dan 

kondisi riil kasus yang dilaporkan. 

C. Penggumpulan Data 

Pada penyusunan Laporan Kasus ini, penulis menggunakan beberapa cara 

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, antara lain: 

1. Observasi partisipatif 

Metode pengumpulan data dengan cara melakukan observasi terhadap 

klien, data klien diperoleh melalui interaksi secara intens antara 

perawat dan klien. 

2. Wawancara 

Data pasien didapatkan melalui kegiatan tanya jawab. Wawancara 

dilakukan kepada klien, keluarga serta orang terdekat klien untuk 

mendapatkan informasi yang akurat dan memang benar-benar 

diperlukan. 
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3. Studi literature 

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sumber-sumber baik 

dari buku, jurnal maupun internet yang terkait dengan asuhan 

keperawatan yang diberikan kepada klien. 

4. Studi dokumentasi 

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah sumber-sumber informasi 

seperti catatan rekam medis klien atau yang lainnya. 

D. Tempat dan Waktu 

Asuhan keperawatan ini dilakukan di Ruang Dahlia Rumah Sakit Umum 

Goeteng Taroenadibrata Purbalingga pada tanggal 18-19 Juni 2014. 

E. Manfaat Penulisan 

Hasil laporan kasus ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis 

dalam bidang keperawatan yaitu sebagai panduan perawat dalam 

pengelolaan kasus pasien dengan post operasi laparotomi. Juga diharapkan 

menjadi informasi bagi tenaga kesehatan lain terutama dalam pengelolaan 

kasus yang bersangkutan. 

F. Sistematika Penulisan 

Secara singkat sistematika dari penulisan laporan kasus terdiri dari 

BAB I Pendahuluan 

Pada bagian pendahuluan ini akan memaparkan tentang Latar Belakang 

Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Tempat dan Waktu. Disini 

juga menjabarkan sistematika penulisan tentang laporan kasus. 
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BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini membahas mengenai pustaka-pustaka yang terkait dengan 

masalah beserta pemecahannya. 

BAB III Tinjauan Kasus 

Membahas tentang kasus yang dikelola pada laporan kasus. 

BAB IV Pembahasan 

Bab Pembahasan terdiri dari Pengkajian, Diagnosa Keperawatan, Rencana 

Tindakan Implementasi serta Evaluasi dari kasus yang dikelola. 

BAB V Penutup 

Meliputi kesimpulan dan saran yang bermanfaat guna pengelolaan 

selanjutnya. 
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