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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

 Gastritis merupakan salah satu masalah kesehatan saluran pencernaan. 

Gastritis sering dianggap penyakit ringan, namun dapat menyebabkan 

kekambuhan gastritis hingga kematian. Beberpa faktor prediposisi dalam 

munculnya kekambuhan gastritis adalah karakteristik responden, stress 

psikologis, prilaku komsumsi dan makan (Rahmawati, 2010). 

 Menurut data dari Word Health Organization (WHO) mengadakan 

tinjauan terhadap beberapa negara dunia dan mendapatkan hasil presentase 

dari angka kejadian gastritis di dunia, diantaranya Inggris 22% , China 31% , 

jepang 14,5% , Kanada 35%, dan Prancis 29,5%, di dunia insiden gastritis 

sekitar 1,8-2,1 juta dari setiap penduduk setiap tahun. Insiden terjadinya 

gastritis di Asia Tenggara sekitar 583.635 dari jumlah penduduk setiap 

tahunnya. Prevalensi gastritis pada populasi di Shanghai sekitar 17,2% yang 

secara substansial lebih tinggi dari pada populasi di barat yang berkisar 5,1% 

dan bersifat asimptomatik. Gastritis biasanya di anggap suatu hal yang remeh 

namun gastritis merupakan awal dari sebuah penyakit yang dapat 

menyusahkan kita. 

 Presentase dari angka kejadian gastritis di Indonesia menurut WHO 

adalah 40.8%. angka kejadian gastritis pada beberapa daerah di Indonesia 
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cukup tinggi dengan prevalensi 274,396 kasus dari 238,452,952 jiwa 

penduduk. (Kurnia, Rahmi:2011). 

 Gatritis adalah penyakit yang dapat mengganggu aktivitas dan bisa 

berakibat fatal apabila tidak ditangani dengan baik, mengonsumsi makanan 

yang dapat merangsang peningkatan asam lambung, Seperti : Asinan, Cuka, 

Sambal atau makanan pedas, Kebiasaan merokok, dan Minum alkohol. Pola 

makan yang tidak teratur biasa nya dapat terkena penyakit gastritis. Salah 

satu gejala terjadinya gastritis adalah nyeri pada ulu hati, mual, muntah, nafsu 

makan menurun(Wijoyo, 2009). 

 Dari pengertian di atas penulis mengungkapkan  salah satu yang 

menyebabkan gastritis itu adalah pola makan yang tidak teratur melihat dari 

hasil pengkajian pasien kelolaan dan juga pasien sering mengonsumsi obat 

warung sehingga berdampak besar pada lambung nya sehingga harus 

ditangani dengan segera dan di haruskan melakukan perawatan inap. 

 Keaadaan rawat inap bagi keluarga sesuatu yang tidak di harapkan 

sama sekali, karena bisa terjadi nya penularan penyakit, rasa tidak nyaman 

dan membosankan karena harus menjaga dan merawat anggota keluarga yang 

sedang melakukan perawatan. Keadaan rawat inap ini pun satu hal yang harus 

di perhatikan oleh keluarga salah satunya mengatur keuangan, mengatur 

administrasi lainnya untuk kepentingan rawat inap ini. Kebutuhan dalam 

pemberian terapi pun memerlukan biaya yang tak sedikit yang dapat 

menimbulkan permasalahan ekonomi terhadap klien maupun keluarga. 
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 Dalam melakukan asuhan keperawatan perawat mempunyai peran dan 

fungsi sebagai perawat diantaranya memberi perawatan, sebagai advokat 

keluarga, pencegahan penyakit, pendidikan, memahami diri sendiri 

memungkinkan perawat untuk menjadi penyedia asuhan yang penuh kasih 

dan peduli, mengkombinasikan keterampilan, pengetahuan, dan kasih sayang 

dengan kualitas pribadi yang unik (Hidayat, 2012) 

 Menurut penulis, peran perawat sebagai tenaga kesehatan ini 

mempunyai kesempatan paling besar untuk memberikan pelayanan atau 

asuhan keperawatan kepada pasien. Peran perawat disini yaitu : sebagai 

advokat keluarga dan dibutuhkan untuk memantau pola nutrisinya sehingga 

perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan dapat teratasi dan nyeri ulu hati 

pasien dapat teratasi sehingga pasien dapat melakukan aktivitas seperti 

biasanya dan dapat memberikan motivasi serta semangat, mendampingi dan 

mendengarkan keluhan pasien dan menganjurkan pasien untuk terus berdo’a 

agar diberi kesembuhan. 

 Berdasarkan data tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan 

asuhan keperawatan terhadap klien dengan judul  “Asuhan keperawatan pada 

Ny.Y dengan gangguan sistem pencernaan dengan gastritis akut di ruang 

H.M Muraz RSUD R SYAMSUDIN S.H Kota Sukabumi” 
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B. Tujuan penulisan  

1. Tujuan umum :  

Menggambarkan hasil penerapan proses keperawatan pada pasien yang 

menjalani perawatan akibat penyakit gastritis akut. 

2. Tujuan khusus :  

a. Melaporkan hasil pengkajian pada pasien yang mengalami penyakit 

gastritis akut. 

b. Mendeskripsikan masalah perawatan pasien yang menderita penyakit 

gastritis akut. 

c. Memaparkan rencana asuhan keperawatan pada pasien yang menderita 

penyakit gastritis akut. 

d. Mendeskripsikan tahap implementasi prosedur keperawatan pada pasien 

yang menderita penyakit gastritis akut. 

e. Mengevaluasi hasil asuhan keperawatan pada pasien yang menderita 

penyakit gastritis akut. 

f. Membandingkan hasil proses asuhan keperawatan dengan konsep teori 

nya. 
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C. Metode penulisan 

 Dalam penulisan Karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan metode 

deskriptif analitik, yaitu metode yang menggunakan dan menganalisa suatu 

kasus yang di laksanakan terhadap salah seoran klien dengan Gastritis akut 

yang di lakukan melalui pendekatan proses keperawatan. 

  Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sebelum menyusun 

 Karya tulis ilmiah ini adalah: 

a. Wawancara 

Mengadakan Tanya jawab langsung dengan pasien dan keluarga serta 

tenaga kesehatan lain untuk memperoleh informasi yang akurat. 

b. Observasi 

Mengamati keadaan pasien secara langsung meliputi : bio, psiko, 

social, kultural, dan spiritual. 

c. Pemeriksaan fisik 

Pengumpulan data dengan melakukan pemeriksaan fisik kepada 

pasien sacara head toe to dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan 

aukultasi. 

d. Studi kepustakaan 

Mencari sumber melalui bahan bacaan atau teori buku-buku literature 

yang dapat dipercaya untuk mendapatkan yang berhubungan dengan 

masalah pasien. 
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D. Sistematika Penulisan  

 Untuk memahami apa yang dibahas dalam penulisan karya tulis 

ilmiah ini, penulis menguraikan dalam beberapa bab dan sub bab : 

 Bab I : Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, ruang lingkup 

 pembahasan, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan. 

 Bab II : Tinjauan pustaka 

 A Konsep dasar penyakit terdiri dari : 

  Pengertian, Anatomi fisiologi, Etiologi, Patofisiologi, Manifestasi 

 klinis, Pemeriksaan diagnostik medis, Penatalaksanaan medis, Komplikasi. 

 B. Konsep dasar Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem 

 pencernaan: Gastritis yang terdiri dari : Pengkajian, Diagnosa keperawatan, 

 Rencana keperawatan. 

 Bab III : Tinjauan kasus dan Pembahasan, 

Bab ini memberikan gambaran tentang hal-hal nyata yang terdapat di 

 lapangan, yaitu : Pengkajian, analisa, diagnosa, perencanaan, implementasi, 

 evaluasi, dan catatan perkembangan pada kasus Gastritis di RSUD R 

 SYAMSUDIN S.H Sukabumi.  

 Bab ini juga terdapat pembahasan kesenjangan kasus yang dibahas dengan 

 berbagai konsep dan teori yang di peroleh dari literature yang mendukung. 
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 Bab IV : Kesimpulan dan saran 

 Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan rekomendasi dari pelaksanaan 

 asuhan keperawatan dan saran atau rekomendasi yang optimal terhadap 

 masalah yang di temukan. 

 


