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ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY.T DENGAN GANGGUAN 

SISTEM PENCERNAAN GASTROENTERITIS DI RUANG 

CEMPAKA BAWAH RSUD SUKOHARJO 

 (Alif Setyawan, 2012, xii+41 halaman) 

 

 

 ABSTRAK  

 

Latar Belakang: Gastroenteritis atau diare merupakan penyakit di Indonesia yang 

sampai saat ini masih merupakan salah satu penyakit endemis, setiap tahun 

diperkirakan lebih dari satu milyar kasus gastroenteritis di Dunia dengan 3,3 juta 

orang. Gastroenteritis adalah status klinis yang ditandai dengan dehidrasi sebagai 

akibat kehilangan cairan dan elektrolit melalui tinjanya.  

 

Tujuan: Tujuan umum dilakukan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk 

mengetahui gambaran asuhan keperawatan yang tepat bagi penderita 

gastroenteritis. Metode yang diambil adalah wawancara, pemeriksaan fisik, dan 

studi dokumen. 

 

Hasil: Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam di dapatakan 

kebutuhan cairan klien seimbang, kebutuhan nutrisi terpenuhi,dan pengetahuan 

klien tentang diare meningkat.  

 

Kesimpulan: Dari karya tulis ilmiah ini adalah pada pasien Ny.T dengan 

gastroenteritis terjadi masalah antara lain: Gangguan keseimbangan volume 

cairan: kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan output cairan yang 

berlebihan Gizi seimbang: kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 

intake yang tidak adekuat. Sedangkan kurang pengetahuan berhubungan dengan 

kurang informasi. 

 

 

Kata kunci : Gastroenteritis, kematian, dehidrasi  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
NURSING CARE IN NY.T INTERFERENCE WITH DIGESTION 

SISTEM IN THE CEMPAKA UNDER GASTROENTERITIS 

SUKOHARJO HOSPITAL 

(Alif Setyawan, 2012, xii +41 pages) 

 

 

ABSTRACT 

 

Background of study: Gastroenteritis or diarrhea is a disease in Indonesia, which 

until now remains one of the endemic disease, each year is estimated at more than 

one billion cases of gastroenteritis in the world with 3.3 million people. 

Gastroenteritis is characterized by the clinical status of dehydration as a result of 

fluid and electrolytes lost through the stool. 

 

Goals: Common goal of writing a scientific paper is to determine the exact image 

of nursing care for patients with gastroenteritis. The method taken is to interview, 

physical examination, and study the document. 

 

Result: After 3x24-hour nursing care for the client's fluid balance dapatakan 

needs, nutritional needs are met, and increasing the client's knowledge about 

diarrhea. 

 

Conclusion: The conclusion of this scientific paper is Ny.T patients with 

gastroenteritis occurred among other problems: impaired balance of fluid volume: 

less than body requirements related to excess fluid output balanced nutrition: less 

than body requirements related to inadequate intake. While the lack of knowledge 

related to the lack of information. 

 

Key words: gastroenteritis, death, dehydration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

Gastroenteritis atau diare sampai saat ini masih merupakan masalah 

kesehatan, tidak saja di negara berkembang tetapi juga di negara maju. 

Menurut Suharyono (2008) gastroenteritis akut didefinisikan sebagai buang air 

besar dengan tinja yang cair atau lembek dengan jumlah lebih banyak dari 

normal, berlangsung kurang dari 14 hari. Sedangkan menurut Priyanto (2008) 

gastroenteritis kronik yaitu yang berlangsung lebih dari 14 hari. 

Gastroenteritis atau diare dapat disebabkan infeksi maupun non infeksi. Dari 

penyebab gastroenteritis yang terbanyak adalah gastroenteritis infeksi. 

Gastroenteritis atau diare infeksi dapat disebabkan virus, bakteri, dan parasit. 

 

TUJUAN PENULISAN 

Adapun tujuan penulisan karya tulis ini meliputi tujuan umum dan 

tujuan khusus.  

1. Tujuan Umum  

Diperoleh pengalaman secara nyata dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada klien Gastroentritis pendekatan dengan proses 

keperawatan.  

2. Tujuan Khusus  

Memberikan Laporan ini dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan 

asuhan keperawatan pada Ny. T dengan Gastroentritis di RSUD Sukoharjo 



 

 

 

yang meliputi: pengkajian, mnentukan masalah, intervensi, implementasi, 

evaluasi 

 

TINJAUAN TEORI 

Gastroenteritis adalah buang air besar dengan frekuensi yang tidak 

normal (meningkat) dan konsistensi tinja yang lebih lembek atau cair 

(Suharyono: 2008).  

Menurut Simadibrata (2006) diare dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor, antara lain: Infeksi yang disebabkan oleh bakteri: shigella sp, E.coli 

pathogen, salmonella sp, vibrio cholera, yersinia entero colytika, 

campylobacter jejuni dll. Virus: rotavirus,adenovirus, Norwalk virus. 

Makanan beracun, makanan basi, makan makanan yang tidak biasa misalnya 

makanan siap saji, makanan laut. Obat-obatan tertentu (penggantian hormone 

tiroid, pelunak feses. 

Ditandai dengan  meningkatnya kandungan cairan dalam feses , pasien 

terlihat sangat lemas, kesadaran menurun, kram perut, demam, muntah, 

gemuruh usus (borborigimus), anoreksia, dan haus. Kontraksi spasmodik yang 

nyeri dan peregangan yang tidak efektif pada anus, dapat terjadi setiap 

defekasi. 

Perubahan tanda-tanda vital seperti nadi dan respirasi cepat, tekanan 

darah turun, serta denyut jantung cepat. Pada kondisi lanjut akan didapatkan 

tanda dan gejala dehidrasi, meliputi: Turgor kulit menurun <3 detik, pada 



 

 

 

anak-anak ubun-ubun dan mata cekung membran mukosa kering dan di sertai 

penurunan berat badan akut, keluar keringat dingin.(Muttaqin: 2011) 

Proses terjadinya diare dapat disebabkan oleh berbagai kemungkinan 

faktor di antaranya faktor infeksi, proses ini dapat diawali adanya 

mikroorganisme (kuman) yang masuk ke dalam saluran pencernaan yang 

kemudian berkembang dalam usus dan merusak sel mukosa usus yang dapat 

menurunkan daerah permukaan usus. Selanjutnya terjadi perubahan kapasitas 

usus yang akhirnya mengakibatkan gangguan fungsi usus menyebabkan 

sistem transpor aktif dalam usus sehingga sel mukosa mengalami iritasi yang 

kemudian sekresi cairan dan elektrolit akan meningkat kemudian 

menyebabkan diare. Iritasi mukosa usus dapat menyebabkan peristaltik usus 

meningkat. Kerusakan pada mukosa usus juga dapat menyebabkan 

malabsorbsi merupakan kegagalan dalam melakukan absorbsi yang 

mengakibatkan tekanan osmotik meningkat sehingga terjadi pergeseran air 

dan elektrolit ke rongga usus yang dapat meningkatkan isi rongga usus 

sehingga terjadilah diare. (Simadibrata: 2006) 

 

METODE PENELITIAN: penulis menggunakan metode penelitian study kasus 

dalam penelitian terhadap pasien 

 

HASIL PENELITIAN:Pengkajian dilakukan pada tanggal 09 Mei 2012 jam 

08.18 wib. Identitas pasien: Ny. T, umur 69 tahun, Perempuan, Islam. 

 



 

 

 

Pengkajian primer antara lain airway: Klien bernafas spontan, tidak ada 

sumbatan jalan nafas. RR: 24 x/ menit, nadi: 83 X/menit , S : 36,5˚C, 

TD:110/60 mmHg. Cappilarry reffil < 2 detik, Akral hangat. Disability:  

Didapatkan pasien membuka mata spontan , respon verbal :  dapat mengenali 

tempat dan oranglain respon motorik dapat mematuhi sesuai perintah, 

didapatkan  hasil GCS 15 (E4 M5 V6).   Kesadaran composmentis dengan 

Keadaan turgor kulit klien sedang. 

Pengkajian secondary survey antara lain Alergi: klien tidak mempunyai 

alargi terhadap makanan, obat-obatan. Medikasi: klien tidak dalam 

pengobatan penyakit tertentu, klien mendapat terapi setelah di rumah sakit: 

injeksi Antalgin 1 amp/ 12 jam, Ranitidin 1amp/ 12 jam. Obat oral:  Zinc 3x 1. 

Di dapatkan data focus sebagai berikut:  

NO DATA FOKUS PROBLEM ETIOLOGI 

1 

 

 

 

 

 

 

DS: Klien mengatakan klien diare 

sudah 2 hari. 

DO: BAB 5x sehari konsistensi 

lendir atau cair, warna kuning, bau 

khas, mukosa bibir kering, turgor 

kulit sedang. BAB 5x (kurang lebih 

675cc) sehari konsistensi berlendir, 

BAK:1200 cc/hari, makan 3x 3-5 

sendok/hari (100 cc), minum 4 

gelas/hari (800 cc), infus RL 20 tpm 

(1.500 cc), TB 150 cm, BB ideal: 

TB 100 ((TB 100) x 10 %) = 

150 100 (50 x 10 %) = 50 5 = 45 

kg, Insensible Water Lose ( IWL = 

15 cc.kgbb/24jam, 15 cc x 43 kg = 

645 cc/24 jam). 

Balance cairan, -120 (dehidrasi). 

Gangguan 

keseimbangan 

cairan kurang dari 

kebutuhan tubuh 

 

output cairan 

yang 

berlebih. 

2 DS: Klien mengatakan nafsu makan 

menurun, makan habis 3x3-5 

sendok/hari, BB 43 kg. 

Resiko perubahan 

nutrisi kurang dari 

kebutuhan tubuh 

Intake yang 

tidak 

adekuat 

 



 

 

 

DO: BB 43 kg, klien tampak lemah, 

makan habis 3x 3-5 sendok 

/hari, BMI:19 

        TTV: 

- TD: 110/60 mmH. 

- RR: 24 x/menit 

-  N : 83x/menit 

-  S : 36,5 C 

 

3 DS: Klien mengatakan tidak tau 

kondisi dirinya sendiri  dan 

tidak paham tentang diare . 

DO: Klien tampak bingung dan 

tidak tahu lebih dalam tentang 

penyakit yang di derita  

Kurang 

pengetahuan 

Kurang 

informasi  

 

DIAGNOSA KEPERAWATAN 

1. Gangguan keseimbangan cairan kurang dari kebutuhan tubuh 

berhubungan dengan output yang berlebih. 

2. Resiko perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan Intake yang tidak adekuat. 

3. Kurang pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi. 

 

RENCANA KEPERAWATAN 

Intervensi merupakan aktifitas berorientasi-tujuan dan sistematis 

dimana rancangan intervensi keperawatan dituangkan dalam rencana 

keperawatan.(Waluyo:2006)  

Dalam memprioritaskan masalah, menempatkan gangguan 

keseimbangan volume cairan kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan output yang berlebih sebagai masalah utama, karena jika klien 

kehilangan cairan secara berlebih maka akan terjadi syok hipovolemik 



 

 

 

sehingga intervensi yang diutamakan pada gastroenteritis adalah ukur tanda – 

tanda vital, obervasi tanda- tanda dehidrasi, beri cairan infuse, observasi 

frekuensi BAB klien, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian cairan 

intravena kepada klien. Untuk masalah resiko perubahan nitrisi kurang dari 

kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake  yang tidak adekuat intervensi 

dilakukan dengan ukur BB klien, kaji penyebab intake tidak adekuat, 

pemasukan nutrisi yang adekuat pada klien, anjurkan kepada keluarga klien 

untuk memberi makanan sedikit tapi sering. Sedangkan kurang pengetahuan 

berhubungan dengan kurang informasi intervensi yang dilakukan berikan 

penkes kepada klien dan keluarga tentang diare, ajarkan klien dan keluarga 

membuat larutan gula garam. 

 

EVALUASI 

Evaluasi adalah fase akhir dalam proses keperawatan. Dengan cara 

evaluasi perawat dapat memberikan pendapat kuantitas dan kualitas asuhan 

keperawatan asuhan keperawatan yang di berikan. Evaluasi adalah satu-

satunya cara menentukan apakah asuhan yang di berikan telah mencapai hasil 

yang sesuai.(Waluyo: 2006) 

untuk diagnosa keperawatan gangguan keseimbangan volume cairan 

kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan output yang berlebih 

adalah di dapatakan  KH: Tanda-tanda dehidrasi tidak ada, mukosa mulut dan 

bibir lembab, balance cairan seimbang, turgor kulit elastis, dan tujuan tercapai 

sebagian, dan masalah teratasi sebagian ditandai dengan data subyektif: klien 



 

 

 

mengatakan frekuensi diare berkurang, konsistensi cair, warna kuning, bau 

khas. Data obyektif: klien masih BAB dengan konsistensi cair, bau khas, 

mukosa bibir  lembab, turgor kulit elastis, terpasang infuse RL 20 tpm. Untuk 

diagnosa resiko perubahan nitrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan intake yang tidak adekuat di dapatkan KH: intake meningkat, makan 

3x 1/2 porsi, berat badan tidak turun secara drastis dan tujuan tercapai 

sebagian, dan masalah teratasi sebagian yang ditandai dengan data subyektif: 

klien mengatakan sudah mau makan tetapi sedikit. Data obyektif: BB 43 kg, 

klien sudah mau makan tetapi sedikit. Sedangkan untuk diagnose kurang 

pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi didapatka KH: Keluarga 

dan klien mengerti tentang proses penyakit dan penatalaksanaannya, tujuan 

tercapai sebagian dengan data subyektif: klien mengatakan klien memahami 

lebih dalam lagi tentang penyakit diare. Data obyektif: klien dapat menjawab 

pertanyaan setelah penkes. 

 

KESIMPULAN  

1. Perawat dapat melakukan pengkajian kepada pasien secara langsung 

2. Perawat dapat menentukan 3 masalah pada pasien gastroenteritis 

3. Perawat dapat  merencanakan tindakan sesuai kebutuhan pasien 

gastroenteritis. 

4. Tahap evaluasi, perawat dapat mengatasi masalah pasien sebagian.  

 

 



 

 

 

SARAN  

1. Kepada diri penulis sendiri yang melakukan asuhan keperawatan 

kepada klien Ny.T dengan gastroenteritis harus meningkatkan 

pengetahuan tentang buku – buku sumber keperawatan medical dalam. 

2. Untuk keluarga klien, adalah apabila mengalami diare untuk 

pertolongan pertama segera beri minum air putih dan kompres air biasa 

kepada klien. 

3. Untuk mahasiswa agar dapat melakukan semua tindakan keperawatan 

sesuai rencana. 

4. Untuk institusi pendidikan, penulis mengharapkan adanya penambahan 

buku – buku perpustakaan yang ilmiah dan terbitan terbaru. 
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