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ABSTRAK  
 

Latar Belakang : Keperawatan medikal bedah yaitu bagian dari keperawatan, yang di 
berikan dalam bentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif ditujukan 
pada orang dewasa dengan atau yang cenderung mengalami gangguan fisiologi dengan 
atau tanpa gangguan struktur akibat trauma. Data RS. Kanker Dharmais Tahun 2013 
dengan jumlah pasien kanker peringkat 10 besar dengan jumlah kanker kolorektal 
sebanyak 145 orang dan berada di peringkat 5. Peran penting dalam menangani 
permasalahan kesehatan klien dengan kanker kolorektal adalah asuhan keperawatan.  
Tujuan : Analisis studi kasus bertujuan agar mahasiswa mampu menganalisis asuhan 
keperawatan pada pasien dengan gangguan pencernaan : kanker kolorektal post operasi 
diinstansi rawat inap RS. Kanker Dharmais Jakarta. 
Metode Penelitian : Responden yang digunakan adalah klien yang mengalami kanker 
kolorektal post operasi di instalasi ruang rawat inap pada gangguan pencernaan. 
Hasil Penelitian : Sebagian besar responden adalah usia 46-55 tahun (80%), jenis 
kelamin laki-laki (80%), pendidikan Diploma/ PT (60%), kondisi psikologis cemas 
ringan (80%), etiologi riwayat kanker sendiri tidak ada (100%), riwayat kanker keluarga 
tidak ada (80%), riwayat penyakit usus ada (60%), diet rendah serat tidak ada (60%), 
manifestasi klinis konstipasi darah pada feses (100%), pemeriksaan radiologi 
laboratorium (100%), pembedahan colostomi ada (60%), pengkajian aktivitas/ istirahat 
(40%), sirkulasi (20%), integritas ego (100%), eliminasi (100%), makanan/ cairan (40%), 
neurosensori (20%), nyeri/ kenyamanan (100%), pernafasan (40%), keamanan (20%), 
interaksi sosial (20%), penyuluhan/ pembelajaran (40%), masalah pola nafas tak efektif 
(40%), nyeri akut (100%), intoleransi aktivitas (100%), kerusakan integritas kulit 
(100%), resiko perubahan nutrisi (40%), resiko infeksi (100%), ansietas (100%), tidak 
mendapatkan manajemen nutrisi (60%), tidak mendapatkan manajemen oksigenisasi 
(60%). Hasil analisis, terdapat kesesuaian antara tinjauan teoritis terhadap aplikasi asuhan 
keperawatan di ruang rawat inap RS. Kanker Dharmais.  
Simpulan : Pada penelitian mendatang diharapkan ada penelitian lanjutan tentang asuhan 
keperawatan pasien kanker kolorektal post operasi sehingga di dapatkan hasil yang baik.  
 
Kata kunci : Asuhan keperawatan gangguan pencernaan kanker kolorektal post operasi.  
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