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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Gastroentritis atau diare sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan, 

tidak saja di negara berkembang tetapi juga di negara maju gastroentritis akut di 

definisikan sebagai buang air besar dengan tinja yang cair atau lembek dengan jumlah 

leih banyak dari normal, berlangsung dari 14 hari. (Suharyono 2009), 

 Sedangakan gastroenteritik kronik yaitu yang belangsung lebih dari 14 hari. 

Gastroentritis atau diare dapat disebabkan infeksi maupun non infeksi. Dari 

penyebab gastroentritis yang terbanyak adalah gastroentritis infeksi. Gastroentritis 

atau diare infeksi dapat disebabkan virus, bakteri, dan parasit. (Priyanto 2009),  

Menurut World Helath Organicztion (WHO) diare adalah kejadian buang air 

besar dengan konsistensi lebih cair dari biasanya, dengan frekuensi tiga kali atau lebih 

dalam periode 24 jam. Diare merupakan penyakit berbasis linkungan yang 

disebabkan oleh infeksi mikroorganisme meliputi bakteri, virus, parasit, protozoa, 

dan penularannya secara pekal-oral. Diare dapat mengenai semua kelompok umur 

baik balita, anak-anak, maupun orang dewasa dengan berbagai golongan sosial 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan penyakit gastroentritis adalah suatu penyakit yang menyerang 

sistem pencernaan yang disebabkan oleh bakteri campylobacter maupun virus dan 

dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh bagi penderita. 
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Diare merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas dikalangan anak-

anak kurang dari 5 tahun, secara global terjadi peningkatan kejadian diare, dan 

kematian akibat diare kebanyakan terjadi pada balita dari tahun 2015-2018. Pada 

tahun 2018, diare menyebabkan sekitar 688 juta orang sakit dan 499.000 kematian 

diseluruh dunia, data WHO (2018) menyatakan, hampir 1,7 miliar kasus diare terjadi 

dengan angka kematian sekitar 525.000 pada balita dan anak tiap tahunnya, (WHO, 

2018) 

Berdsarkan riskesdas (2018) jmlah kasus diprovinsi jawa barat menduduki 

peringkat ke 7 dengan pesentase 8,6 % dengan jumlah penderita 186.809 . Laporan 

puskesmas sebayak 420.587 sedangkan kasus gastroentrotis dirumah sakit sebanyak 

7.648 sehingga jumlah keseluruhan penderita yang terdeteksi adalah 428.235 dengan 

jumlah kematian adalah sebanyak 54 orang.  

Sehingga berdasarkan dasar kunjungan pasien yang masuk diruangan Aisyah 

Dalam Atas RSUD sekarwangi Kab. Sukabumi pada pencatatan dan pelaporan dapat 

dilihat kasus terbanyak adalah : 

Tabel 1.1 

Distribusi 10 penyakit diruangan Aisyah Dalam Atas RSUD Sekarwangi 

januari 2019- februari 2019 
No Nama Diagnosa Distribusi Persentase 

1 Typhoid fever 49 24 % 

2 DhF 36 18 % 

3 End – stage renal disaese 31 15,20 % 

4 Gastroenteritis  19 9 % 

5 Left Ventricular Failure 18 9 % 

6 Hearth Failure 14 7 % 

7 Bronchopnemonia, unspecified 10 5 % 

8 Fibrilasi Dan Flutter Atrium ( atrium 

fibrilation and flutter ) 

10 5 % 
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( sumber : Laporan data rekam medis ruangan Aisyah Dalam Atas RSUD sekarwangi 

januari- februari 2019) 

 

Berdasarkan tabel 1.1 pada tahun 2018 mulai bulan januari – februari jumlah 

kujungan yang tercatat  diruangan Aisyah Dalam Atas sebanyak 204. Sedangkan 

gastroenteritis menduduki peringkat ke 4 dengan distribusi 19 pasien dalam 2 bulan 

terakhir. 

 Beberapa dampak inilah yang dapat menimbulkan kecemasan pada penderita 

gastroenteritis, sehingga dapat memunculkan berbagai masalah keperawatan adapun 

permasalahan lain yang akan muncul seperti kekurangan cairan eletrolit,dan resiko 

infeksi (Mansjoer 2010) 

Bahaya gastroentritis yaitu bisa menyebabkan penderita nyeri perut atau kram 

perut, diare, mual dan mutah, penurunan berat badan, demam dan menggil atau sakit 

kepala. (Suharyono 2009) 

Dan jika dibiarkan tidak ditangani dengan benar gastroentritis bisa 

menyebabkan dehidrasi (haus, mulut kering, urine bewarna kuning gelap, urine 

sedikit atau bahkan tidak ada). (Asnill dkk, 2003) 

 Sehingga peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan pada penderita 

gastroenteritis yaitu melakukan dengan cara pendekatan, pemenuhan kebutuhan dasar 

manusia, dengan cara pemberian cairan eletrolit, pemenuhan nutrusi, dan kolaborasi 

pemberian obat (analgetik) untuk mengurangi rasa nyeri. 

9 Dengue Fever (classical Dengue) 9 4 % 

10 Paratyphoid Fever 8 4 % 

Jumlah 204 100 % 
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Sehubungan dengan hal diatas maka penulis tertarik untuk menyusun karya 

tulis ilmiah yang berjudul “ASUHAN KEPERAWATAN GASTROENTERITIS 

AKUT PADA Nn. S DI RUANGAN AISYAH DALAM ATAS RSUD 

SEKARWANGI KAB. SUKABUMI”  

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum : 

Untuk mendapatkan pengalaman nyata dan meningkatkan kemampuan 

dalam melaksanakan Asuhan keperawatan secara langsung dan 

komperhensif meliputi aspek biologis, sosial, spiritual, dan cultular 

melalui pendekatan keperawatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang telah di dapatkan selama pendidikan. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penulisan karya tulis ilmiah ini antara lain : 

a. Mampu mendeskripsikan pengkajian dan melakukan analisa data dari 

hasil pengkajian pada klien penderita gastroenteritis akut. 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada klien penderita 

Gastroentritis akut. 

c. Mampu mendeskripsikan perencanaan / inetrvensi keperawatan pada 

klien penderita Gastroentritis akut. 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan/implementsi keperawatan pada 

klien penderita Gastroenteritis akut. 
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e. Mampu mendeskripsikan evaluasi keperawatan pada klien penderita 

Gastroenteritis akut. 

 

C. Metode Dan Tekhnik Penulisan  

Metode telaahan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode deskriptif yang 

berbentuk studi kasus, adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan 

tekhnik sebagai berikut : 

1. Wawancara  

Penulis akan melakukan diskusi dan tanya jawab dengan klien, keluarga 

dan perawat ruangan yang sedang bertugas untuk mendapatkan data pada 

klien penderita Gastroenteritis akut. 

2. Pemeriksaan fisik 

Penulisan akan melakukan pemeriksaan fisik pada klien penderita 

Gastroenteritis akut dengan metode persisteman inspeksi, auskultasi, 

perkusi, palpasi. 

3. Observasi  

Penulisan akan mengadakan pengamatan langsung pada klien penderita 

Gastroenteritis akut selama 5 hari. 

4. Studi literatur 

Akan melakukan studi literatur sebagai landasan teoritis. 
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5. Studi dokumentasi 

Penulis akan melakukan studi dokumentasi untuk memvalidasi data yang 

diperoleh dengan melihat status klien pada catatan keperawatan dan rekam 

medik. 

6. Partisipasi aktif 

Penulis akan melaksanakan asuhan keperawatan pada klien penderita 

Gastroeneritis akut dan melibatkan keluarga serta tim kesehatan lainya. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Sistematka peulisan karya tulis ilmiah in adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan yang ingin di 

capai, metode telaahan, lingkup bahasa serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab II ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis penyakit 

Gastroenteritis akut yang terdiri dari : pengertian Gastroenteritis akut, etioloogi 

Gastroenteritis akut, patofisiologi Gastroenteritis akut, tanda dan gejala 

Gastroenteritis akut, penatalaksanaan Gastroenteritis akut dan jga tinjauan 

teoritis tentang asuhan keperawatan pada klien dengan Gastroenteritis akut yang 

terdiri dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi. 
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BAB III TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN 

Tinjauan dan memberikan gambaran tentang hal – hal yang terjadi dilapangan 

mengenai asuhan keperawatan pada klien penderita Gastroenteritis akut yang 

meliputi : pengkajian keperawatan, diangnosa keperawatan, intervensi 

keperawatan, implementasi keperawatan, evaluasi keperawatan dan catatan 

perkembangan. Pada proses keperawatan yang akan dilakukan kepada pasien 

dengan Gastroenteritis akut dilakukan secara terus menerus ketika merencanakan 

dan memberikan asuhan keperawatan dengan pertimbangkan pasien sebagai figur 

central dalam merencanakan asuhan keperawatan dengan mengobservasi respon 

pasien. 

BAB IV KESIMPULAN 

Bab terakhir ini pnulisan membuat kesimpulan mengenai fakta-fakta yang ada di 

lapangan terkait dengan asuhan keperawatan pada klien dengan Gastroenteitis 

akut diruang aisyah dalam atas RSUD sekarwangi kabupaten sukabumi, setelah 

dilakukan asuhan keperawatan diharapkan masalah yang dialami klien tertasi 

serta mencapai tujuan dan ketepatan saat melakukan implementasi dapat 

dilaksanakan. 


