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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Gastroenteritis adalah proses infeksi pada mukosa lambung dan usus 

halus yang menyebabkan buang air besar berubah warna, encer dan frekuensi 

buang air besar lebih dari 3 kali sehari (Nugroho, 2017). Penyakit 

gastroenteritis sampai dengan saat ini masih termasuk masalah kesehatan 

terbesar di dunia apalagi bagi negara-negara berkembang karena angka 

kesakitan dan kematian yang masih tinggi. Pada tahun 2009, The United 

Nations Children Fund dan World Health Organization melaporkan bahwa 

Asia Selatan merupakan benua tertinggi yang menderita gastroenteritis pada 

balita yakni sebesar 783 juta, kemudian Afrika sebesar 696 juta, sebagian dari 

dunia sebesar 480 juta dan Asia Timur dan Pasifik sebesar 435 juta. Pada tahun 

2015 lebih dari 1.400 anak meninggal setiap hari atau sekitar 526.000 anak per 

tahun yang disebabkan karena gastroenteritis (Ariani, 2016) dikutip (Gulton, 

dkk, 2018).  

Virus enterik, terutama rotavirus dan norovirus, adalah penyebab 

utama gastroenteritis di seluruh dunia. Rotavirus terutama mempengaruhi 

anak-anak terhitung hampir 40% dari rawat inap karena gastroenteritis dan 

200.000 kematian di seluruh dunia, dengan sebagian besar kematian terjadi di 

negara-negara berkembang. Pencegahan infeksi norovirus bergantung pada 
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kebersihan tangan yang sering membatasi kontak dengan orang-orang yang 

terinfeksi virus dan desinfeksi permukaan lingkungan yang terkontaminasi. 

Pengobatan gastroenteritis viral terutama didasarkan pada penggantian cairan 

dan elektrolit (Banyai, dkk, 2018).  

Menurut Riskesdas, (2013) Berdasarkan data profil Kesehatan 

Indonesia tahun 2010 jumlah kasus gastroenteritis yang di temukan sekitar 

213.435 kasus dengan jumlah kematian 1.289 kasus dan sebagian besar 70%-

80% terjadi pada anak-anak. Seringkali 1-2% penderita gastroenteritis akan 

mengalami dehidrasi jika tidak segera ditangani 50-60% meninggal dunia. 

Menurut data Kemenkes RI (2017) Penyakit gastroenteritis 

merupakan penyakit endemis di Indonesia dan juga merupakan penyakit 

potensial kejadian luar biasa yang sering disertai dengan kematian. Target 

cakupan pelayanan penderita gastroenteritis semua umur yang datang ke 

sarana kesehatan adalah 10% dari perkiraan jumlah penderita gastroenteritis. 

Tahun 2016 jumlah penderita gastroenteritis yang dilayani di sarana kesehatan 

sebanyak 3.176.079 penderita dan terjadi peningkatan pada tahun 2017 yaitu 

menjadi 4.274.790 penderita atau 60,4% dari perkiraan gastroenteritis di 

sarana kesehatan.  

Target cakupan pelayanan penderita gastroenteritis Balita yang 

datang ke sarana kesehatan adalah 10% dari perkiraan jumlah penderita 

gastroenteritis Balita. Cakupan pelayanan penderita gastroenteritis Balita 

secara nasional tahun 2017 dengan provinsi tertinggi, yaitu : Provinsi Nusa 
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Tenggara Barat (96,94%), Kalimantan Utara (63,43%), Kalimantan Timur 

(56,91%), Banten (55,25%), DKI Jakarta (54,23%) dan Jawa Barat (54,22%), 

sedangkan provinsi terendah yaitu Nusa Tenggara Timur (17,78%), Sumatera 

Utara (15,40%), dan Papua Barat (4,06%). Angka kematian saat kejadian luar 

biasa gastroenteritis diharapkan <1%.  

Tabel 1.1 

Distribusi Frekuensi 5 Besar Penyakit Pada Anak di Ruang Tanjung RSUD 

R. SYAMSUDIN, SH Kota Sukabumi Periode Oktober 2018-Maret 2019 

No Nama Penyakit  Distribusi  Frekuensi  

1 Gastroenteritis  237 28.5% 

2 Bronkopneumonia  200 24% 

3 Kejang Demam 197 23.7% 

4 Bacterial Infection  99 11.9% 

5 Thypoid Fever 98 11.7% 

 Jumlah  831 100% 

(sumber: Laporan Ruang Tanjung RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi) 

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 Penyakit gastroenteritis menempati 

posisi pertama yaitu sebanyak 237 kasus dengan freku8ensi 28.5% penderita 

dari jumlah keseluruhan 831 kasus.  

Peran perawat sebagai pemberi pelayanan perawat melakukan 

pengkajian, pendokumentasian asuhan keperawatan dan evaluasi. Sebagai 

kolaborator, perawat melakukan kolaborasi dengan dokter dengan memberikan 

cairan intravena, pemberian oralit, zink, antibiotik, antidiare tidak diberikan 

dan diberikan prebiotik, kemudian kolaborasi analis kesehatan dengan 
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pemeriksaan darah dan feces. Sebagai pendidik, perawat melakukan edukasi 

dalam pemberian zink, makan dan nasehat. Perawat juga melakukan informed 

concent dalam pemberian antibiotik sebagai bentuk dari peran sebagai 

pelindung. 

Berdasarkan data diatas penulis telah melakukan asuhan keperawatan 

dengan gastroenteritis di ruang Tanjung RSUD R. SYAMSUDIN, SH Kota 

Sukabumi penulis mengkaji kasus dalam bentuk penulisan Karya Tulis Ilmiah 

dengan judul “Asuhan Keperawatan Pada An. A Usia Toddler (19 Bulan) 

Dengan Gangguan Pencernaan Akibat Gastroenteritis di Ruang Tanjung 

RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi”. 

B. Tujuan Penulisan 

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis mengemukakan 

tujuan umum dan khusus: 

1. Tujuan Umum 

Penulis melakukan penelitian ini untuk mendapatkan pengalaman secara 

langsung dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien dengan 

gangguan pencernaan akibat gastroenteritis yang komperehensif meliputi 

aspek bio-psiko-sosial dan spiritual melalui pendekatan proses keperawatan.  

2. Tujuan Khusus  

a. Menjelaskan hasil dari pengkajian pada pasien dengan gangguan 

pencernaan akibat gastroenteritis.  

b. Menjelaskan diagnosa keperawatan pada klien dengan gangguan 

pencernaan akibat gastroenteritis 
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c. Merencanakan asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan 

pencernaan akibat gastroenteritis. 

d. Melakukan tindakan keperawatan pada klien dengan gangguan 

pencernaan akibat gastroenteritis. 

e. Melakukan evaluasi pada tindakan keperawatan klien dengan gangguan 

pencernaan akibat gastroenteritis. 

f. Mampu membandingkan antara teori dengan kenyataan saat dilapangan 

pada pasien dengan gangguan pencernaan akibat gastroenteritis. 

C. Metode Telaahan 

Metode dalam penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode 

pendekatan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara (wawancara, 

observasi, studi dokumentasi, dan pemeriksaan fisik). 

1. Metode deskriptif 

Penulis menyusun karya tulis ilmiah ini menggunakan metode 

penulisan deskriptif. Deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan secara objektif.  

2. Teknik pengumpulan data 

a. Wawancara 

Proses interaksi antara dua orang atau lebih yang digunakan untuk 

mencari informasi atau menggali data. Pada tahap wawancara ini 

dilakukan dengan cara tanya jawab kepada pasien dan keluarga yang 

bertujuan untuk mendapatkan data dalam melaksanakan asuhan 
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keperawatan pada klien dengan gangguan pencernaan akibat 

gastroenteritis.   

b. Observasi 

Melakukan pengamatan untuk mengumpulkan data atau informasi 

tentang masalah kesehatan klien.  

c. Studi dokumentasi 

Dokumentasi di dapatkan melalui buku rekam medik pasien dan 

kepustakaan. 

d. Pemeriksaan fisik  

Menurut Nursalam (2008) di kutip Nurhilmiah (2019) “Pemeriksaan 

fisik adalah pengumpulan data melalui pemeriksaan seperti inspeksi, 

auskultasi, perkusi dan palpasi untuk mendapatkan data secara 

keseluruhan”. 

3. Sumber dan jenis data 

a. Sumber data: primer dan sekunder 

Data primer adalah data yang didapat dari pasien tentang masalah 

kesehatannya. Data sekunder adalah data yang di dapat melalui orang 

terdekat klien seperti keluarga. 

b. Jenis data: subjektif dan objektif 

Data subjektif adalah data yang di dapat dari klien tentang persepsinya 

mengenai masalah kesehatannya. Sedangkan data objektif adalah data 

hasil pengamatan perawat tentang kesehatan pasien (NANDA-I, 2018-

2020). 
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D. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, tujuan, metode telaahan dan 

sistematika penulisan   

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Menjelaskan tentang konsep dasar penyakit gastroenteritis, konsep dasar anak, 

serta proses keperawatan dimulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, 

implementasi dan evaluasi. 

BAB III TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN  

Menjelaskan pelaksanaan asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan 

pencernaan akibat gastroenteritis yang meliputi pengkajian, diagnosa 

keperawatan, perencanaan, implementasi, evaluasi dan catatan perkembangan. 

Sedangkan untuk pembahasan menjelaskan tentang kesenjangan antara teori 

dan kenyataan saat dilapangan.   

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

Menjelaskan hal-hal yang telah di sampaikan secara singkat agar para pembaca 

dapat mengetahui tentang hasil akhir dari penelitian yang telah dilaksanakan 

dan rekomendasi untuk pihak RSUD dan keluarga pasien. 


