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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Gastroenteritis adalah peradangan pada lambung, usus kecil dan usus besar dengan 

berbagai kondisi patologis dari saluran gastrointestinal dengan manifestasi diare, dengan 

atau tanpa disertai muntah, serta ketidaknyamanan abdomen (Muttaqin dkk. 2011, 

hlm.459). Gastroenteritis adalah radang pada lambung dan usus yang memberikan gejala 

diare, dengan atau tanpa disertai muntah, dan seringkali disertai peningkatan suhu tubuh. 

Diare yang dimaksudkan adalah buang air besar berkali-kali (dengan jumlah yang melebihi 

4 kali, dan bentuk feses yang cair, dapat disertai dengan darah atau lendir) (Suratun dkk. 
2010, hlm.136). 
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, Gastroenteritis 

adalah peradangan pada lambung dan usus yang terjadi akibat infeksi yang dapat 

menimbulkan banyak gejala seperti defekasi lebih dari 4 kali dengan konsistensi 

cair yang dapat disertai darah atau lendir, mual dengan atau tanpa disertai muntah, 

ketidaknyamanan pada bagian abdomen dan sering kali disertai peningkatan suhu 

tubuh. 

Apabila tidak segera ditangani akan terjadi komplikasi dari Gastroenteris 

yaitu syok hipovolemik akibat dari kehilangan cairan dan elektrolit, tubular 

nekrosis akut dan gagal ginjal pada dehidrasi yang berkepanjangan dan disritmia 

jantung berupa takikardi atrium dan ventrikel, maka dilakukan pentalaksanaan 

penggantian cairan dan elektrolit melalui oral maupun IVFD serta pemberian 

antibiotik. 

Menurut WHO pada tahun 2015 atas dasar perkiraan konservatif dari 30% 

berat kasus gastroenteritis yang disebabkan rotavirus, menunjukkan 75-150 kasus 

rotavirus pertahun. Dengan asumsi perkiraan kejadian tahunan rotavirus terkait 

rawat inap di negara-negara berkembang dari 12 per 1.000 anak di bawah 5 tahun 

(berdasarkan tingkat tahunan Venezuela 30/1000 anak berusia di bawah 2 tahun, 

dan dengan asumsi bahwa tidak ada kasus tambahan terjadi antara anak-anak 

berusia 24-59 bulan), populasi 6250-12.500 anak di bawah 5 tahun mungkin akan 

cukup untuk memperkirakan banyaknya kasus yang terjadi. Namun, ukuran
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sebenarnya dari populasi pengawasan yang akan menghasilkan perkiraan yang 

akurat sulit untuk ditentukan, mengingat kurangnya data pada rawat inap di 

negara-negara berkembang serta sensitivitas masing-masing sistem dalam 

mendeteksi dan menguji kasus gastroenteritis. 

Riskesdas 2013 mengumpulkan informasi insiden diare agar bisa 

dibandingkan dengan Riskesdas 2007. Period prevalen diare pada Riskesdas 2013 

(3,5%) lebih kecil dari Riskesdas 2007 (9,0%). Penurunan period prevalen yang 

tinggi ini dimungkinkan karena waktu pengambilan sampel yang tidak sama 

antara 2007 dan 2013. Pada Riskesdas 2013 sampel diambil dalam rentang waktu 

yang lebih singkat. Insiden diare untuk seluruh kelompok umur di Indonesia 

adalah 3.5 persen. Berdasarkan karakteristik penduduk, kelompok umur balita 

adalah kelompok yang paling tinggi menderita diare. Insiden diare balita di 

Indonesia adalah 6,7 persen (Depkes, 2013). Data yang didapatkan dari hasil studi 

kasus di Rumah Sakit Puri Cinere Depok selama periode tahun 2014 jumlah 

pasien Gastroenteritis pada perempuan sejumlah 350 pasien sedangkan pada laki-

laki sejumlah 327 pasien dengan total secara keselurahan 677 kasus. 

Gastroenteritis merupakan penyakit yang paling sering dijumpai di Rumah Sakit 

Puri Cinere dengan peringkat kedua dibandingkan dengan kasus gastrointestinal 

lainnya seperti, Appendicitis dengan total 139 kasus dan Typhoid yang berada 

pada peringkat pertama dengan total 774 kasus . Untuk itu penulis sangat antusias 

untuk mengangkat kasus tersebut. 

Melihat begitu kompleksnya masalah yang dapat terjadi, maka dari itu peran 

perawat sangat dibutuhkan untuk menurunkan angka kejadian dan mencegah 

terjadinya dampak yang lebih parah dari Gastroenteritis dengan menggunakan 

pelayanan yang professional yaitu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

Dari segi promotif yaitu dengan cara memberikan penyuluhan kesehatan 

mengenai Gastroenteritis pada pasien. Dari segi preventif yaitu untuk 

meningkatkan derajat dan status kesehatan dengan cara menekankan pentingnya 

perilaku hidup sehat serta mengkonsumsi makanan yang terjaga kehygienisannya 

dan untuk tidak mengkonsumsi makanan dari luar Rumah Sakit terlebih dahulu. 

Dari segi kuratif dapat dilakukan dengan berkerjasama dengan tim medis dalam 

melakukan pengobatan dini secara tepat dan cepat untuk mencegah terjadinya 
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dampak dari Gastroenteritis yang lebih buruk dengan cara memberikan antibiotik 

cefoperazone untuk menghambat sintesis dinding sel bakteri, dan pemberian 

terapi oral smecta untuk menghentikan diare pasien. Sedangkan dari segi 

rehabilitatif dengan mengajurkan klien untuk beristirahat selama proses 

penyembuhan penyakit, serta tidak mengkonsumsi makanan yang kurang terjaga 

kehigienisannya. 

Berdasarkan kejadian maupun akibat yang penulis paparkan di atas 

sehubungan dengan besarnya pengaruh perawat sebagai pihak yang memiliki 

hubungan secara intensif dengan klien dan keluarga, maka penulis dalam Karya 

Tulis Ilmiah ini tertarik untuk mengambil judul “Asuhan Keperawatan Pada Klien 

Nn. S Dengan Gastroenteritis Di Lantai V Ruang Mawar Rumah Sakit Puri Cinere 

Depok” 

 

I.2 Tujuan Penulisan 

I.2.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penulisan makalah ini adalah agar penulis dapat 

memperoleh gambaran dan pengalaman secara nyata dalam memberikan “Asuhan 

Keperawatan Pada Nn. S Dengan Gastroenteritis” 

 

I.2.2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penulisan makalah ilmiah ini adalah diharapkan penulis 

mampu: 

a. Melakukan pengkajian keperawatan pada Nn. S dengan Gastroenteritis 

b. Menentukan masalah keperawatan pada klien Nn. S dengan 

Gastroenteritis 

c. Merencanakan asuhan keperawatan pada klien Nn. S dengan 

Gastroenteritis 

d. Melaksakan tindakan keperawatan pada klien Nn. S dengan 

Gastroenteritis 

e. Melakukan evaluasi keperawatan pada klien Nn. S dengan Gastroenteritis 

f.   Mengidentifikasi kesenjangan atara kasus dan teori 
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g. Mengidentifikasi faktor – faktor pendukung penghambat serta mencari 

solusi pemecahan masalah 

h. Mendokumentasikan asuhan keperawatan klien Nn. S dengan 

Gastroenteritis. 

 

I.3 Ruang Lingkup 

Mengingat luasnya permasalahan dan terbatasnya waktu, tenaga serta biaya 

yang tersedia dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, maka penulis membatasi 

masalah hanya pada ”Asuhan Keperawatan Pada Nn. S Dengan Gastroenteritis Di 

Lantai V Ruang Mawar Rumah Sakit Puri Cinere Depok”. Dimana asuhan 

keperawatan dilakukan selama tiga hari yaitu mulai tanggal 26 sampai dengan 28 

Mei 2015. 

 

I.4 Metode Penulisan 

Metode dalam penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode 

deskriptif dan metode studi kepustakaan. Metode deskriptif yaitu metode ilmiah 

yang mengumpulkan data, menganalisa data dan menarik kesimpulan. Dalam 

metode deskriptif pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dimana penulis 

mengelola satu kasus dengan menggunakan proses keperawatan. Pada metode 

studi kepustakaan menggunakan berbagai sumber dan literatur yang mencakup 

masalah yang berhubungan dengan asuhan keperawatan pada klien Gastroenteritis 

Akut (GEA) sehingga dapat membandingakan teori dan kasus serta sebagai bahan 

dalam pembuatan karya tulis ilmiah. 

 

I.5 Sistematika Penulisan 

Karya tulis ilmiah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Terdiri dari: latar belakang, tujuan penulisan, metode penulisan, ruang 

lingkup, dan sistematika penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Terdiri dari: pengertian, etiologi, dan patofisiologi (proses perjalanan 

penyakit, manifestasi klinik, komplikasi) penatalaksanaan medis, asuhan 
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keperawatan (pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan intervensi 

keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan). 

BAB III TINJAUAN KASUS 

Terdiri dari: pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, intervensi 

keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Terdiri dari: pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, intervensi 

keperwatan, implementasi keperawatan, evaluasi keperawatan di ruang Mawar 

lantai V RS Puri Cinere Depok. Pembahasan tentang aplikasi asuhan keperawatan 

yang meliputi kesenjangan antara teori dan praktik yang telah dilakukan selama 

tiga hari mulai dari tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015. 

BAB V PENUTUP 

Terdiri dari; kesimpulan dan saran daftar pustaka dan lampiran. 

DAFTAR PUSTAKA 
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