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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gastroenteritis atau lebih dikenal dengan Diare adalah pengeluaran 

tinja yang tidak normal dan cair. Buang air besar yang tidak normal dan 

bentuk tinja yang cair dengan frekuensi yang lebih banyak dari biasanya. Bayi 

dikatakan diare bila sudah lebih dari tiga kali buang air besar, sedangkan 

neonatus dikatakan diare bila sudah lebih dari empat kali buang air besar 

(Sudarti, 2010). Gastroentritis adalah buang air besar (defekasi) dengan tinja 

berbantuk cair atau setengah cair (setengah padat), kandungan tinja lebih 

bayak dari pada biasanya lebih dari 200 ml / jam. Definisi lain memakai 

frekuensi, yaitu buang air besar encer lebih dari 3 kali per hari. Buang air 

besar tersebut dapat / tanpa disertai lendir dan darah (Nuratif, 2015). 

Hal – hal yang bisa menyebabkan balita mudah terserang penyakit 

Gastroentritis adalah prilaku hidup masyarakat yang kurang baik dan keadaan 

lingkungan yang buruk. Diare dapat berakibat patal apabila tidak di tangani 

secara serius karena tubuh balita sebagian besar terdiri dari cairan, sehingga 

bila terjadi diare dan sangat mudah terkena dehidarasi (Depkes RI, 2010). 

Kejadian Gastroentritis bisa meningkat terutama pada musim penghujan, 

umur 
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penderita di Indonesia antara 6 bulan - 6 tahun. Dari data tersebut, jelas bahwa 

anak-anak sangat rentang untuk mengalami penyakit Gastroentritis. 

Gastroentritis sebenarnya dapat menyerang semua golongan umur, tetapi 

biasanya menyerang anak umur dibawah 6 tahun. Oleh karena itu 

Gastroentritis merupakan salah satu penyakit yang memerlukan perhatian 

khusus. Penularan penyakit ini biasanya di hubungkan dengan faktor 

kebiasaan makan, kebiasaan jajan, kebersihan lingkungan, keadaan fisik anak, 

hygine, daya tahan tubuh dan derajat kekebalan anak. (Simanjuntak, 2009).  

Berdasarkan laporan Ditjen Pelayanan Medis Depkes RI pada tahun 

2008 di Indonesia Gastroentritis menempati urutan pertama dari 10 penyakit 

terbanyak pasien rawat inap di rumah sakit dengan jumlah kasus 90.029 

dengan proporsi 4,02 %, urutan kedua ditempati oleh demam typoid dengan 

jumlah kasus 81.116 atau 3,15 % dan urutan ke tiga di tempati oleh demam 

berdarah. (Depkes RI, 2009). Berdasarkan penelitian di Jawa Barat, insiden 

Gastroentritis pada masyarakat semi urban adalah 401, 9 kasus per 100.000 

orang pertahun. Insiden Gastroentritis bervariasi ditiap daerah dan biasanya 

terkait dengan sanitasi lingkungan. Apabila Gastroentritis tersebut tidak 

dideteksi dan diobati secara cepat dan dapat menyebabkan komplikasi yang 

komplek dan sampai pada kematian. Misalnya: Dehidrasi, pendarahan usus, 

kebocoran usus, infeksi selaput usus, peradangan paru, dan kelainan pada otak 

(Simanjuntak, 2009). 
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Untuk menurunkan dan mencegah terjadinya Gastroentritis harus 

memperhatikan personal hygine yang baik, sanitasi lingkungan, dan pola 

makan yang sehat (Waspanji, 2014). Perawatan yang dilakukan untuk 

penderita Gastroentritis agar terhindar dari komplikasi atau kematian 

diantaranya adalah pasien harus mendapatkan standar perawatan 3 - 10 hari 

dan sampai tidak terjadi dehidrasi dan mencegah komplikasi pendarahan usus 

(Simanjuntak, 2009). Penularan diare karena infeksi melalui tranmisi fekal 

oral langsung dari penderita diare atau melalui makanan dan minuman yang 

terkontaminasi bakteri pathogen yang berasal dari tinja manusia / hewan atau 

bahan muntahan penderita dan juga dapat melalui udara atau melalui aktifitas 

seksual kontak oral - genital atau oral – anal (Aru, 2009). 

Tabel 1.1 

Distribusi dan frekuensi pada bulan September 2018 sampai bulan Februari 

2019   Rumah Sakit Islam Assyifa Kota Sukabumi 

No Kasus Distribusi Frekuensi 

1. GE 45 orang 14, 66% 

2. Typhoid 43 orang 14,01% 

3. Bronchopneumoni 34 orang 13,10 % 

4. DM 33 orang 10,75 % 

5. BPH 30 orang 9,77 % 

6. HIL 27 orang 9, 67 % 

7. Tumor mamae 25 orang 8,14 % 

8. Catarac 25 orang 8,14 % 
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No Kasus Distribusi Frekuensi 

9. Trumbosittopenia 23 orang 7,4   % 

10. Infeksi Bacteria 22 orang 7,17 % 

Total  307 orang 100  % 

Sumber: Data rekam medis Praktik Kerja Klinik  Rumah Sakit Islam Assyifa 

Berdasarkan data kesehatan Kota Sukabumi Gastroenteritis menempati 

urutan pertama penyakit terbanyak yang diderita pada anak dengan jumlah 

penderita 29.689 atau 9, 37 %. Sedangkan berdasarkan data rekam medis di 

seluruh rawat inap Praktik Kerja Klinik Rumah Sakit Islam Assyifa kota 

Sukabumi selama 6 bulan, dari bulan September 2018 sampai dengan 

Februari 2019 penyakit urutan pertama adalah Gastroenteritis tercatat sebayak 

45 kasus atau 14,66%, urutan ke dua Typhoid 43 kasus atau 14,01% dan ke 

tiga bronchopneumoni 34 kasus atau 13,1%. Melihat hal tersebut penulis 

merasa tertarik untuk mengangkat kasus tersebut sebagai bahan laporan dalam 

bentuk karya tulis ilmiah dengan judul "Asuhan Keperawatan Dengan 

Gangguan Sistem Pencernaan Akibat Gastroenteritis di Ruang Arafah 

Lantai 2 Praktik Kerja Klinik Rumah Sakit Islam Assyifa Kota 

Sukabumi". 

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan umum 

Penulis mampu memperoleh pengalaman nyata dalam melakukan proses 

keperawatan dan mampu melaksanakan Asuhan Keperawatan secara langsung 
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dan komprehensif pada pasien dengan gangguan sistem pencernaan akibat 

gastroenteritis dengan menggunakan proses keperawatan. 

2. Tujuan khusus 

Adapun tujuan khusus dari penulisan karya tulis ini adalah: 

a. Mampu mendeskripsikan pengkajian dan menganalisa data dari hasil 

pengkajian pada pasien dengan gangguan sistem pencernaan akibat 

gastroenteritis. 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada pasien dengan 

gangguan sistem pencernaan akibat gastroenteritis. 

c. Mampu mendeskripsikan perencanaan asuhan keperawatan pada pasien 

dengan gangguan sistem pencernaan akibat gastroenteritis. 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan pada pasien dengan 

gangguan sistem penceraan akibat gastroenteritis. 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi tindakan keperawatan pada pasien 

dengan gangguan sistem pencernaan akibat gastroenteritis. 

f. Mampu membandingkan kesenjangan antara teori dan kenyataan di 

lapangan. 

C. Metode Telaahan 

Metode telaahan karya tulis ini menggunakan metode deskriptif yang 

berbentuk studi kasus, adapun dalam pengumpulan data, penulis 

menggunakan teknik sebagai berikut: 
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1. Wawancara 

Wawancara adalah menayakan atau membuat tanya jawab yang 

berkaitan dengan masalah yang dihadapi pasien, bisa juga disebut 

anamesa. Anamesa berlangsung untuk menanyakan hal – hal yang 

berhubungan dengan masalah yang dihadapan pasien dan merupakan 

komunikasi yang diharapkan (Dermawan, 2012). 

2. Pemeriksaan Fisik 

Pemeriksaan fisik dalam keperawatan digunakan untuk memperoleh 

data subyektif dan obyektif dari riwayat kesehatan pasien. Tujuan dari 

pemeriksaan fisik yaitu untuk menentukan status kesehatan pasien, 

mengidentifikasi masalah kesehatan dan mengambil data dasar untuk 

mentukan rencana tindakan keperawatan (Dermawan, 2012). 

3. Observasi 

Observasi adalah mengamati prilaku dan keadaan pasien untuk 

memperoleh data dengan masalah kesehatan dengan keperawatan pasien. 

Tujuan observasi yaitu mengumpulkan data tentang masalah yang 

dihadapi pasien melalui kepekaan alat pancaindra (Dermawan, 2012). 

4. Studi Literatur 

Melakukan studi literatur sebagai landasan teoritis. 
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5. Studi Dokumentasi 

Melakukan studi dokumentasi untuk mempalidasi data yang diperoleh 

dengan melihat status pasien pada cacatan keperawatan dan rekam medik. 

6. Partisipasi aktif 

Penulis melaksanakan Asuhan Keperawatan pada pasien dengan 

gangguan sistem pencernaan akibat gastroenteritis dan melibatkan 

keluarga pasien serta petugas kesehatan lainya. 

D. Lingkup bahasa 

Dalam penulisan karya tulis ini penulis membatasi pada hasil asuhan 

keperawatan pada pasien An A dengan gangguan sistem pencernaan akibat 

gastroenteritis, selama 5 hari di ruang Arafah Lantai II Praktik Kerja Klinik 

Rumah Sakit Islam Assyifa kota Sukabumi. Mulai tanggal 1 Maret 2019 

sampai 5 maret 2019. 

      E. Sistematika Penulisan  

           Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan memahami 

karya tulis ilmiah ini, penulis memberi gambaran umum mengenai isi setiap 

bab yaitu sebagai berikut: 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, tinjauan yang 

ingin dicapai, metode telaahan, lingkup bahasa serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN TEORITIS 

Bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis penyakit 

gastroenteritis yang terdiri: pengertian gastroenteritis, anatomi sistem 

pencernaan, patofisiologi gastroenteritis, manajemen medik, dan 

pendekatan keperawatan secara teoritis yang terdiri dari: Pengkajian, 

diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi serta evaluasi. 

BAB III TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN 

Memberikan gambaran tentang hal - hal yang terjadi di 

lapangan mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 

sistem pencernaan akibat gastroenteritis yang sesungguhnya meliputi: 

Pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, 

evaluasi dan catatan perkembangan. Pada BAB ini juga terdapat 

pembahasan yang menjelaskan tentang kesenjangan antara tinjauan 

teoritis dengan tinjauan kasus. 
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BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Memaparkan kesimpulan sesuai tujuan penyusunan karya tulis 

yang disajikan bertahap proses keperawatan sebagai hasil pelaksanaan 

asuhan keperawatan langsung pada pasien dengan gangguan sistem 

pencernaan akibat gastroenteritis, dan selanjutnya rekomendasi kepada 

pihak yang terkait sehingga dapat dijadikan masukan untuk 

meningkatkan kualitas mutu pelayanan asuhan keperawatan.



 

 

 

 

 


