
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1    Latar Belakang 

Ileostomi diperlukan sebagai bagian penting dari perawatan beberapa kelainan 

pada saluran intestinal. Dilakukannya tindakan ileostomi pada anak salah satunya 

dikarenakan adanya kelainan-kelainan kongenital seperti atresia ileum, 

intususepsi, dan Hirschsprung’s Disease yang menyebabkan terjadinya obstruksi 

pada usus. Ileostomi sendiri merupakan sebuah jenis stoma yang tindakannya 

dilakukan secara pembedahan dengan cara membuat lubang pada dinding 

abdomen sebagai tempat keluarnya tinja (Bouwhuizen, 1999 dalam Murwani, 

2009). 

Atresia dapat terjadi dimana saja di sepanjang saluran gastrointestinal (GI) dan 

presentasi klinis dari atresia dapat ditentukan berdasarkan dimana letak atresia 

tersebut. Sebagian besar pada kasus ini terjadi pada bayi baru lahir dengan distensi 

abdomen dan emesis yang cukup kental dalam 2 hari kehidupan pertama. Atresia 

intestinal merupakan penyebab umum dari obstruksi usus pada neonatal. Obstruksi 

kongential bisa terjadi secara lengkap maupun parsial, intrinsik maupun ekstrinsik. 

Di negara-negara berkembang, kasus ini menempati urutan keempat penyebab 

paling umum dari obstruksi usus pada neonatal, setelah malformasi anorektal, 

Hirschsprung Disease, dan hernia inguinal. (Chirdan et al, 2004). 
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Obstruksi usus pada neonatal bergantung pada lokasi, disertai distensi 

abdomen, muntah-muntah, dan konstipasi. Imaging merupakan satu-satunya 

tindakan sebagai petunjuk diagnosis untuk mendeteksi secara dini, menentukan 

luasnya lesi, kemungkinan organ yang terkait pada lesi tersebut.  

Insidensi kasus intususepsi terjadi pada ileokolik sebanyak 80% dan sisanya 

juga bisa terjadi pada ileoileal maupun colocoic. Sebagian besar bayi dan balita 

tidak memiliki kondisi awal spesifik yang dapat teridentifikasi (Vestergaard, 2008) 

Di Indonesia juga pernah tercatat kejadian obstruksi usus di beberapa daerah 

seperti di Cirebon yang terjadi pada tahun 2006 dengan menjadi peringkat ke 6 

dari 10 penyebab kematian tertinggi pada anak usia 1 sampai 4 tahun sebanyak 3 

kasus dari 88 kasus. Data juga menunjukkan di daerah lain seperti Medan tepatnya 

di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Pringadi pada tahun 2007-2010 bahwa kasus 

ileus obstruksi terjadi sebanyak 11,5% dari total 111 kasus (Pasaribu N, 2012). 

Meskipun telah dilakukan ileostomi namun masih berkemungkinan dapat 

mengalami komplikasi dari yang ringan hingga menyebabkan kematian. Dengan 

mengetahui gejala-gejala awal yang timbul maka diharapkan mortalitas pasien 

dengan tindakan ileostomi maupun sebelum dilakukan tindakan mampu 

terdiagnosis serta medapatkan tatalaksana secara tepat.  
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1.2    Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran pasien anak dengan stoma ileum ? 

2. Bagaimana tingkat keberhasilan setelah dilakukan ileostomi pada pasien anak? 

1.3  Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum: Untuk mengetahui gambaran pasien anak setelah  

dilakukan tindakan ileostomi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

1.3.2 Tujuan Khusus: 

1. Untuk mengukur angka mortalitas dan tingkat keberhasilan pasien anak 

yang pulang dengan perawatan stoma ileum setelah dilakukan ileostomi 

2. Mengetahui jumlah kasus pasien yang dilakukan ileostomi berdasarkan usia, 

jenis kelamin, berat badan, riwayat operasi, hasil luaran, dan status gizi 

3. Untuk mengetahui penyebab terbanyak dilakukannya ileostomi pada anak 

1.4    Manfaat  

1. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pasien anak dengan 

perawatan stoma ileum setelah dilakukan ileostomi 

2. Dapat meningkatkan pemahaman tentang stoma ileum pada anak 

3. Sebagai acuan informasi dan referensi bagi peneliti mengenai pasien anak 

setelah dilakukan ileostomi khususnya di Surabaya 
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