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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

Penyakit  gastroenteritis masih menjadi masalah penyakit global dengan 

derajat kesakitan dan kematian yang tertinggi terutama di negara berkembang, 

dan juga sebagai salah satu penyebab utama tingginya angka kesakitan dan 

kematian anak di dunia. Secara umum, diperkirakan lebih dari 10 juta anak 

berusia kurang dari 5 tahun meninggal setiap tahunnya di dunia dimana sekitar 

20% meninggal karena infeksi gastroenteritis  (Magdarina, 2010). Kejadian 

gastroenteritis dapat terjadi di seluruh dunia dan menyebabkan 4% dari semua 

kematian dan 5% dari kehilangan kesehatan menyebabkan kecacatan. 

Gastroenteritis tetap menjadi penyebab utama kematian pada anak-anak di bawah 

5 tahun di negara negara Sub Sahara di Afrika (Berhe, Mihret, Yitayih, 2016).  

Menurut data WHO (World health Organization, 2013), gastroenteritis 

merupakan penyakit berbasis lingkungan dan terjadi hampir di seluruh daerah 

geografis didunia. Setiap tahun terdapat 1.7 miliar kasus gastroenteritis dengan 

angka kematian 760.0000 anak dibawah 5 tahun. Negara berkembang, anak – 

anak  usia 3 tahun kebawah rata-rata mengalami 3 episode pertahun, merupakan 

penyebab utama malnutrisi pada anak tahun 2010 ada 2,5 juta kasus 

gastroenteritis pada anak diseluruh dunia. Kasus  gastroenteritis terbanyak di Asia 

dan Afrika (Riskesdas, 2013).  
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Berdasarkan data United Nation Children’s Fund (UNICEF) DAN (World 

health Organization, 2013), secara global terdapat dua juta anak meninggal dunia 

setiap tahunnya karena gastroenteritis.  Jumlah penderita Kejadian Luar Biasa 

(KLB) gastroenteritis tahun 2013 di Indonesia menurun signitifikan dibandingkan 

tahun 2012 dari 1.654 kasus menjadi 645 kasus pada tahun 2013. Berdasarkan 

Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), Studi Mortalitas dan Riset Kesehatan 

Dasar dari tahun ke tahun diketahui bahwa gastroenteritis masih menjadi 

penyebab utama kematian balita di Indonesia. Kasus gastroenteritis yang terjadi 

dijawa barat terus meningkat tiap tahunnya, pada tahun 2016 ditemukan kasus 

gastroenteritis sebanyak 1.032.284 orang atau 80,6%. RSUD Syamsudin SH kota 

sukabumi, termasuk provinsi jawa barat,  penyakit gastroenteritis ini merupakan 

penyakit terbanyak yang diderita oleh usia anak hal terbukti dengan hasil data 

yang didapat pada bulan Oktober-Maret. 

Tabel 1.1 

Distribusi frekuensi sepuluh penyakit yang dirawat diruang tanjung RSUD. 

R Syamsudin SH. Kota Sukabumi Periode Oktober – Maret 2019 
 

No Nama Penyakit Distibusi Frekuensi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Gastroenteritis 

Bronkopneumonia 

Kejang demam 

Bacterial infection 

Typhoid 

Observasi febris 

Dangue heamorhagik fever 

Epilepsi 

Anemia 

Asma 

237 

200 

197 

99 

98 

89 

61 

52 

37 

28 

21.5% 

18.2% 

17.9% 

9% 

8.9% 

8.1% 

5.5% 

4.7% 

3.3% 

2.5% 

 Jumlah 1098 100% 

      Sumber : Laporan Ruangan Tanjung RSUD R. Syamsudin,S.H.2019 
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  Pada tabel gastroenteritis menduduki tingkat pertama dengan presentasi 

21,5% yang termasuk dalam sepuluh penyakit yang terbanyak yang dirawat 

dirumah sakit dibandingkan sembilan penyakit lainnya pada periode Oktober-

Maret 2019.  

Peran perawat dalam melakukan asuhan keperawatan pada anak 

gastroenteritis meliputi usaha promotif yaitu dengan selalu menjaga kebersihan 

baik fisik maupun lingkungan seperti tempat sampah, mencuci tangan, dan 

kebersihan lainnya. preventif, memberi tahu tentang pemberian ASI eksklusif, 

seperti pola makan, menggunakan jamban bersih, kuratif, dilakukan dengan cara 

pemberian obat sesuai indikasi yang dianjurkan oleh dokter, tentang manajemen 

cairan, pemberian nutrisi dan rehabilatif yaitu upaya pemulihan kesehatan pada 

masyarakat khususnya pada anak. Peran dalam memberikan asuhan keperawatan 

pada pasien dengan gastroenteritis secara optimal, profesional dan komprehensif. 

 Berdasarkan analisa di atas, penulis menyusun karya tulis ilmiah yang 

berjudul “ Asuhan Keperawatan Anak dengan Gangguan Sistem Pencernaan 

Akibat Gastroenteritis di Ruang Tanjung RSUD R Syamsudin SH Kota 

Sukabumi” 

 

B. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Penulis mendapatkan  pengalaman secara nyata dalam memberikan asuhan 

keperawatan  secara langsung pada pasien dengan gastroenteritis yang 
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komprehensif meliputi aspek-bio-sosial dan spiritual dengan proses 

pendekatan keperawatan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian dengan gastroenteritis di 

RSUD R Syamsudin SH. 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada pasien dengan 

gastroenteritis di RSUD Syamsudin SH 

c. Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan pada pasien 

dengan gastroenteritis di RSUD Syamsudin SH 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan pada pasien dengan 

gastroenteritis 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi pada pasien  dengan gastroenteritis di 

RSUD Syamsudin SH 

f. Mampu membandingkan konsep dengan kenyataan pada pasien dengan 

gastroenteritis RSUD Syamsudin SH 

 

C.  Metode telaahan 

1. Metode telaah dalam penelitian karya tulis ilmiah ini adalah deskripsi, 

berbentuk studi kasus yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan tentang 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam proses keperawatan dengan pasien  

gastroenteritis. Metode ini digunakan melalui pendekatan proses 
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keperawatan dengan langkah pengkajian diagnosa, perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. 

2.  Teknik pengumpulan data 

a) Wawancara 

Wawancara merupakan suatu metode komunikasi yang direncanakan 

dan meliputi tanya jawab antara perawat dengan pasien yang 

berhubungan dengan masalah kesehatan pasien. Wawancara yang 

dilakukan pada kasus ini adalah untuk melakukan pendekatan pada 

keluarga pasien dan mendapatkan informasi yang dijadikan data 

subjektif dengan maksimal pada saat pengkajian. 

b) Observasi  

Observasi merupakan mengamati prilaku dan keadaan pasien untuk 

memperoleh data tentang masalah kesehatan pasien. 

c) Pemeriksaan Fisik  

Pemeriksaan fisik dalam pengkajian keperawatan digunakan untuk 

memperoleh data objektif dari pasien yang mencakup inpeksi, palpasi, 

perkusi dan auskultasi. Pemeriksaan fisik yang dilakukan adalah dengan 

melakukan pemeriksaan head to toe. 

d) Sumber data yang diambil adalah : 

1)  Pasien adalah sumber data utama (primer) dan perawatan dapat 

mengenali infromasi yang sebenernya mengenai kesehatan pasien . 
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2) Orang terdekat pada pasien yang mengalami gangguan dalam 

berkomunikasi ataupun kesadaran yang menurun, data dapat 

diperoleh dari orang tua, suami/istri, anak, atau teman pasien. 

3) Catatan pasien ditulis oleh tim kesehatan dan dapat dipergunakan 

sebagai sumber data dalam riwayat keperawatan. 

4) Riwayat penyakit pada pemeriksaan fisik dan catatan 

perkembangan merupakan riwayat penyakit yang diperoleh dari 

terapis. 

5) Konsultasi, kadang-kadang terapis memerlukan konsultasi dengan 

tim kesehatan spesialis, khususnya dalam menentukan diagnosa 

medis atau dalam merencanakan dan melakukan tindakan medis. 

6) Hasil pemeriksaan diagnosa berupa pemeriksaan laboratorium dan 

tes diagnostik dapat digunakan perawat sebagai data objektif yang 

disesuaikan dengan masalah kesehatan pasien. Hasil pemeriksaan 

diagnostik yang dilakukan hanya pemeriksaan laboratatorium. 

7) Catatan medis dan anggota tim kesehatan lainnya, anggota tim 

kesehatan lain merupakan personal yang berhubungan dengan 

pasien. 

8) Perawat lain yaitu jika pasien adalah rujukan dari pelayanan 

kesehatan lain, maka perawat harus meminta data-data pasien 

sebelumnya kepada perawat yang dahulu merawatnya. 
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9) Keputusan untuk memperoleh data dasar pasien yang komprehensif, 

perawat dapat membaca literatur yang berhubungan dengan 

masalah pasien. 

e) Jenis Data : 

1) Data objektif : adalah data yang didapat dari hasil observasi dan 

dari pengukuran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. 

2) Data subjektif : adalah data yang didapatkan dari pasien sebagai 

suatu pendapat terhadap suatu situasi dan kejadian. 

 

D. Sistematika Penulisan 

 Sistematika yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini terdiri atas empat 

bab, yaitu : pendahuluan, tinjauan teoritis, tinjauan kasus dan pembahasan, 

kesimpulkan dan rekomendasi. Adapun penulisnya sebagai berikut : 

      BAB 1 Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan penulisan metode, 

telaahan, sistematika penulisan . 

BAB II Tinjauan Teroris 

Bab ini menjelaskan tentang konsep dasar medis yang meliputi definisi, 

etiologi, anatomi fisiologi, patofisiologi, menifiestasi klinis, pemeriksaan 

diagnostik, manajemen medik, dan konsep dasar keperawatan meliputi 

pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksaan, evaluasi. 
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BAB III Tinjauan Kasus dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan proses asuhan keperawatan, yang meliputi pengkajian 

keperawatan, diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, 

implementasi keperawatan, evaluasi keperawatan, dan catatan 

perkembangan. Sedangkan  pembahasan menejelaskan tentang perbedaan 

dan kesamaan antara teori dan kenyataan di ruang keperawatan yang dibahas 

secara sistematis. 

BAB IV Kesimpulan dan Rekomendasi 

Bab IV berisi penutupan dan menjelaskan tentang kesimpulan dan mengacu 

pada tujuan dan saran yang menekankan pada usulan yang bersifat lebih 

operasional dari karya tulis ilmiah. 


