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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

 Pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah 

dan jenis makanan dengan gambaran informaasi meliputi mempertahankan 

kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit 

(Depkes RI, 2009). Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekarang ini 

kita sedang berada di zaman milenial yang dimana segala sesuatunya dapat 

dilakukan dengan mudah seiring dengan berkembangnya berbagai 

teknologi. Tetapi tanpa kita sadari dibalik kemudahan-kemudahan itulah 

yang akhirnya membuat kita melupakan tentang kesehatan. Di tengah 

padatnya aktivitas kita sehari-hari pastinya kita dituntut untuk harus selalu 

tampil prima agar dapat menyelesaikan semuanya bengan baik, tetapi 

sebaliknya jika kita tidak dapat menjaga kesehatan tubuh kita, kita akan 

sangat mudah terkena penyakit salah satunya yaitu gastritis dimana gastritis 

ini bisa terjandi karena pola makan kita yang tidak teratur sehingga akan 

mengganggu aktivitas kita.  

Gastritis atau yang masyarakat umum kenal dengan penyakit maag 

ini sejatinya adalah termasuk penyakit yang paling banyak dan mudah 

ditemukan dikalangan masyarakat. Gastritis merupakan gangguan yang 

paling sering ditemui di klinik karena diagnosisnya hanya berdasarkan 

gejala klinis. Penyakit ini sering dijumpai timbul secara mendadak biasanya 
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ditandai dengan rasa mual dan muntah, nyeri, rasa lemah, nafsu makan 

menurun (Megawati & Nosi, 2014).  

Gastritis adalah proses inflamasi atau gangguan kesehatan yang 

disebabkan oleh faktor iritasi dan infeksi pada mukosa yang ditandai 

dengan rasa tidak nyaman pada perut bagian atas, rasa mual, muntah karena 

keterlambatan makan atau makan makanan yang pedas (Ratu dan Adwan, 

2013).  

Meskipun gastritis ini adalah termasuk Penyakit yang Tidak 

Menular (PTM) tetapi penyakit ini dapat menyerang siapa saja 

tanpapandang bulu baik itu perempuan ataupun laki-laki mulai dari anak-

anak, remaja, dewasa, sampai dengan lansia. Dan yang paling rentan 

terserang penyakit ini adalah pada usia produktif, dikarenakan pola hidup 

mereka yang kurang sehat serta stress. 

Menurut data dari World Halth Organizaton (WHO) mengadakan 

tinjauan terhadap beberapa negara di dunia dan mendapatkan hasil 

presentase dari angka kejadian gastritis di dunia, diantaranya China 31%, 

Inggris 22%, Jepang 14,5%, Kanada 35%, dan Perancis 29,5%. Di dunia 

insiden gastritis sekitar 1,8-2,1 juta dari setiap penduduk setiap tahunnya. 

Insiden terjadinya gastritis di Asia Tenggara sekitar 583.635 dari jumlah 

penduduk setiap tahunnya. Gastritis biasanya dianggap suatu hal yang 

sepele namun gastritis merupakan awal dari sebuah penyakit yang dapat 

menyusahkan kita. 

 



3 
 

 
 

Presentase dari angka kejadian gastritis di Indonesia menurut 

WHO adalah 40,8%, angka kejadian gastritis pada beberapa daerah di 

Indonesia cukup tinggi dengan prevalensi 274.396 kasus dari 238.452.952 

jiwa penduduk. 

Berdasarkan data (Kemenkes RI, 2015) angka kejadian gastritis di 

Indonesia tepatnya di provinsi Jawa Barat penyakit gastritis mencapai 

31,2%. Dan merupakan termasuk salah satu penyakit dari sepuluh penyakit 

terbanyak yang berada pada urutan keenam dengan jumlah kasus sebesar 

33.580 kasus yang 60,86 terjadi pada wanita. 

Berdasarkan data (Dinkes Kota Sukabumi, 2019) persentase angka 

kejadian gastritis di Kota Sukabumi sebesar 5% dengan 23.234 kasus. Dan 

merupakan penyakit yang berada di urutan ke-7 dari 20 penyakit tertinggi 

yang ada di Kota Sukabumi. 

Gastritis atau yang lebih kita kenal dengan penyakit maag ini amat 

erat hubungannya dengan pola kebiasaan hidup kita sehari-hari, karena 

dengan pola hidip kita yang tidak sehat menjadi penyebab utama terjadinya 

gastritis ini, seperti pola makan yang tidak teratur, makan makanan yang 

pedas dan asam akan meningkatkan prevelensi gastritis. Gastritis juga bisa 

mengalami kekembuhan yang disebabkan oleh pengendalian pola makan 

yang kurang baik dan juga akibat faktor stress.  

Sebenarnya penyakit gastritis ini dapat dicegah dengan cara 

merubah kebiasaan kita yang kurang baik menjadi lebih baik lagi dengan 

cara menjaga pola makan kita agar lebih teratur dan juga tidak makan 
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makanan yang pedas dan juga asam yang dapat menyebabkan gastritis ini 

terjadi. Tetapi sayangnya masyarakat kita masih saja mengganggap sepele 

penyakit ini. 

Dampak yang dapat ditimbulkan jika penyakit gastritis ini 

dibiarkan terlalu lama maka akan mengakibatkan sekresi lambung semakin 

meningkat dan akhirnya akan membuat luka-luka (ulkus) dan dapat 

meningkatkan resiko terkena kanker lambung sehingga menyebabkan 

kematian. 

Peran perawat juga sangatlah penting pada saat pemberian 

Asuhan Keperawatan keluarga, diantaranya yaitu sebagai pendidik guna 

memberikan pengetahun kepada keluarga yang meliputi pengertian, 

penyebab, tanda dan gejala. Adapun penatalaksaan yang harus dilakukan 

oleh perawat pada klien dengan gastritis yaitu dengan menginformasikan 

kepada klien untuk menghindari pemicu terjadinya keluhan, antara lain 

dengan makan  tepat waktu, makan sering dengan porsi kecil dan hindari 

dari makanan yang meningkatkan asam lambung atau perut kembung 

seperti kopi, teh, dan makanan pedas. Agar keluarga dapat 

mengaplikasikannya sehingga dapat merubah perilaku menjadi lebih sehat.  

Dengan pengalaman yang didapat selama  penelitian  maka 

penulis tertarik untuk mengaplikasikannya kedalam sebuah karya tulis 

ilmiah yang berjudul “Asuhan Keperawatan Keluarga Ny.O Dengan 

Gastritis di Kelurahan Limusnunggal Kota Sukabumi” 
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B. TUJUAN 

1. Tujuan Utama 

Laporan akhir ini disusun agar memeperoleh pengalaman 

secara nyata dalam pemberian Asuhan Keperawatan Keluarga 

secara langsung pada klien dengan gastritis secara lengkap dan 

menyeluruh dengan menggunakan metode proses keperawatan.. 

2. Tujuan Khusus: 

a) Dapat menjelaskan hasil pengkajian secara langsung kepada 

klien dan anggota keluarga   

b) Dapat  menentukan diagnosa kepada klien penderita gastritis 

c) Dapat membuat rencana asuhan keperawatan sesuai diagnosa 

kepada penderita gastritis 

d) Dapat mengaplikasikan tindakan keparawatan kepada klien 

penderita gastritis 

e) Dapat menjelaskan evaluasi hasil kepada klien penderita 

gastritis 
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C.  Metode Telaahan 

1. Metode Deskriptif  

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

pendekatan studi kasus, karena metode ini membuat peneliti 

memperoleh pemahaman utuh dan terintegrasi perihal Asuhan 

Keperawatan..  

2. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Merupakan suatu bentuk  percakapan yang dilakukan 

secara simultan dan tersekema rapi oleh seseorang kepada orang 

lain dengan maksud dan tujuan mendapatkan informasi 

b.  Observasi  

Dengan melakukan observasi secara langsung maka 

penulis dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak di amati 

orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu 

karena telah dianggap biasa dan karena itu tidak akan terungkap 

dalam wawancara. 

c.  Studi Dokumentasi  

Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subjek penelitian guna memvalidasi 

data yang diperoleh dalam memberikan Asuhan keperawatan  
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d.  Pemerksaan Fisik 

Penulis melakukan pemeriksaan fisik secara 

menyeluruh kepada klien dengan teknik IAPP (Inspeksi, 

Auskultasi, Perkusi, dan Palpasi) 

 

3. Sumber Dan Jenis Data 

a. Sumber Data Primer dan Sekunder 

Data primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan 

langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi 

yang melakukan penelitian. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak 

atau suber lain yang telah ada, jadi penulis tidak mengumpulkan 

data langsung dari objek yang diteliti. 

b. Jenis data Subjektif dan Objektif 

Data subjektif yaitu data yang didapatkan melalu apa 

yang sedang dirasakan oleh klien. Sedangkan data Objektif 

yaitu data yang didapatkan melalui hasil observasi . 
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D. Sistematika Penulisan 

Dalam melakukan penyusunan karya tulis ini penulis 

membuat sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB i PENDAHULUAN 

Pendahuluan menjelaskan hal yang melatarbelakangi 

pengambilan kasus, tujuan penulisan, metode telaahan dan sistematika 

penulisan yang digunakan. 

BAB II TINJAUAN TEORITIS 

Pada bab ini penulis menggambarkan permasalahan secara 

teoritis yang berkaitan dengan pennyusunan karya tulis ilmiah yang 

meliputi komsep penyakit, konsep dasar keluarga, dan proses asuhan 

keperawatan keluarga dengan gastritis. 

BAB III TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan hal yang memberikan gambaran asuhan 

keperawatan kepada klien mengenai gastritis yang meliputi pengkajian, 

perencanaan, implementasi, dan evaluasi. 

BAB IV KESIMPULAN 

Bab ini berisi kesimpulan mengenai hal yang telah penulis 

susun berdasarkan dengan tujuan penyusunan karya tulis ilmiah serta 

rekomendasi kepada seluruh pihak yang terkait dalam meningkatkan 

kualitas dan kuantitas proses asuhan keperawatan. 

 


