
BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. PENGERTIAN 

Gastroenteritis adalah buang air besar dengan frekuensi yang tidak 

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

(Suharyono: 2008).  

Gastroenteritis adalah buang air besar dengan tinja berbentuk cair atau 

setengah cair dengan kandungan air tinja lebih banyak dari biasanya lebih dari 

200 gram atau 200 ml/24 jam (Simadibrata: 2006). 

Gastroenteritis adalah buang air besar dengan fases berbentuk cair atau 

setengah cair, dengan demikian kandunngan air pada feses lebih banyak dari 

biasanya  (Priyanta: 2009). 

Gastroenteritis  didefinisikan sebagai peningkatan frekuensi, volume, 

dan kandungan fluida dari tinja. Propulsi yang cepat dari isi usus melalui hasil 

usus kecil diare dan dapat menyebabkan defisit volume cairan serius. 

Penyebab umum adalah infeksi, sindrom malabsorpsi, obat, alergi, dan 

penyakit sistemik. (Black Joyce, Hawks Jane, 2010) 

Jadi dapat disimpulkan gastroenteritis adalah buang air besar dengan 

frekuensi tidak normal dan konsistensi tinja yang lebih lembek atau cair, 

dengan kandungan air pada feses lebih banyak dari biasanya yaitu lebih dari 

200 gram atau 200 ml/24 jam. 
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B. Etiologi  

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, v.parahaemolitikus, staphylococcus aureus, klebsiella, 

pseudomonas, aeromonas, dll. Virus: rotavirus,adenovirus, Norwalk virus, 

Norwalk like virus, cytomegalovirus, echovirus. Makanan beracun atau 

mengandung logam, makanan basi, makan makanan yang tidak biasa misalnya 

makanan siap saji, makanan mentah, makanan laut. Obat-obatan tertentu 

(penggantian hormone tiroid, pelunak feses dan laksatif, antibiotik, 

kemoterapi, dan antasida). 

 

C. Manifestasi Klinis 

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) 



D. Pathofisiologi 

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) 

 

 

 

 

 

 



E. Pathway 

Masukan makanan yang terkontaminasi. 

Infeksi pada mukosa usus 

 

Makanan/zat tidak dapat diserap.           Iritasi pada mukosa usus 

 

Tekanan osmotik dalam            Peristaltik usus meningkat Peningkatan sekresi  

rongga usus meningkat       air dan elektrolit ke dalam          

 

Terjadi pergeseran air                      

 ke dalam rongga usus.                                  

Isi rongga usus yang berlebihan                                         
akanmerangsang usus untuk                        Diare.                                                        
mengeluarkannya.                                                             

 
     Banyak kehilangan elektrolit dan cairan. Feses mengandung asam laktat 

 Kemerahan disekitar anus 
   

   Intake               Kurang informasi                 

berkurang,           tentang penyakit.                      

                                output berlebih. 

 

 

           Sumber: Carpenito (2009) 

              Simadibrata (2006) 

 

Kekurangan 
volume cairan dan 
elektrolit. 

Perubahan nutrisi kurang 
dari kebutuhan tubuh. 

Kurang pengetahuan 
tentang kondisi 
prognosis dan 
kebutuhan pengobatan. 

Resiko kerusakan 
integritas kulit. 

Ketidaknyamanan, 
/nyeri abdomen. 

Timbulnya 
perlukaan kulit 



F. Pemeriksaan Penunjang  

Menurut Davey (2005) pemeriksaan gastroenterititis yang dapat 

dilakukan yaitu: 

1. Tes darah lengkap, anemia atau trombositosis mengarahkan dugaan 

adanya penyakit kronis. Albumim yang rendah bisa menjadi patokan untuk 

tingkat  keparahan penyakit namun tidak spesifik.  

2. Kultur tinja bisa mengidentifikasi organisme penyebab. Bakteri C.difficile 

ditemukan pada 5% orang sehat. Oleh karenanya diagnosis di tegakan 

berdasarkan adanya gejala disertai ditemukanya toksin, bukan berdasar 

ditemukanya organisme saja. 

3. Foto polos abdomen, pada foto polos abdomen bisa terlhat kalsifikasi 

pankreas, walaupun diduga terjadi insufiensi pankreas, sebaiknya diperiksa 

dengan endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) atau 

CT pancreas. 

 

G. Penatalaksanaan Medis 

Menurut Davey (2005) langkah penatalaksanaan rehidrasi adalah 

mengistirahatkan usus dan memberi rehidrasi secara parenteral. Kemudian 

mengobati penyakit yang mendasari: pemberian antibiotik  atau steroid 

bisa diberikan jika pada pemeriksaan penunjang ditemukan patogen 

spesifik atau bukti adanya penyakit inflamasi usus. Metronidazol atau 

vankomisin dipakai pada kolitis pseudomembranosa.   

 



H. Pengkajian Data Dasar 

Pengkajian menurut Carpenito (2009), yaitu, tahap pertama proses 

keperawatan yang meliputi pengumpulan data secara sistematis dan cermat 

untuk menentukan status kesehatan klien saat ini dan riwayat kesehatan masa 

lalu, serta menentukan status fungsional serta mengevaluasi pola koping klien 

saat ini dan masa lalu. Pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara, 

pemeriksaan fisik, observasi, peninjauan catatan dan laporan diagnostik, 

kolaborasi dengan rekan sejawat.  

1. Awalan Serangan 

Cemas, gelisah, suhu tubuh meningkat, anoreksia kemudian timbul diare. 

2. Keluhan Utama 

Tinja semakin cair, muntah, bila kehilangan banyak cairan dan elektrolit 

terjadi gejala dehidrasi, berat badan menurun. 

3. Riwayat Kesehatan Lalu 

Riwayat penyakit yang diderita. 

4. Pola Fungsional menurut Gordon : 

a. Pola Persepsi dan Manajemen Kesehatan. 

Kebersihan lingkungan dan makanan yang kurang terjaga. 

b. Pola Nutrisi 

Diawali dengan mual, muntah, anoreksia, menyebabkan penurunan 

berat badan pasien. 

 

 



c. Pola Eliminasi. 

Pola eliminasi akan mengalami perubahan yaitu BAB lebih dari 4 x 

sehari, BAK sedikit atau jarang. 

d. Pola Istirahat Tidur 

Akan terganggu karena adanya distensi abdomen yang akan 

menimbulkan rasa tidak nyaman. 

e. Pola Aktivitas. 

Akan terganggu kondisi tubuh yang lemah dan adanya nyeri akibat 

disentri abdomen. 

f. Pola Nilai dan Kepercayaan. 

Kegiatan ibadah terganggu karena adanya distensi abdomen yang akan 

menimbulkan rasa tidak nyaman. 

g. Pola Hubungan dan Peran Pasien. 

Hubungan terganggu jika pasien sering BAB. 

h. Pola Konsep Diri. 

Merupakan gambaran, peran, identitias, harga,  ideal diri pasien selama 

sakit. 

i. Pola Seksual dan Reproduksi. 

Menunjukkan status dan pola reproduksi pasien. 

j. Pola Koping dan Toleransi Stress 

Adalah cara individu dalam menghadapi suatu masalah. 

k. Pola Kognitif 

Menunjukkan tingkat pengetahuan klien tentang penyakit. 

5. Pengkajian fisik  menurut Doenges (2008), meliputi: Pengkajian dasar 

diantaranya adalah: Identitas klien. Riwayat kesehatan meliputi kesehatan 

saat ini. Riwayat kesehatan keluarga. Pola Nutrisi meliputi frekuensi dan 



nafsu makan. Pola eliminasi. Pola aktivitas dan latihan meliputi jenis 

aktivitas dan tempat bermain. Pola tidur dan istirahat. Pemeriksaan fisik 

terdiri dari tingkat kesadaran, vital sign, keadaan kulit meliputi muka, 

kepala, mata, telinga, hidung, mulut, leher, alat kelamin, anggota gerak. 

Sirkulasi meliputi turgor kulit elastis atau tidak, dehidrasi. Keadaan thorax 

meliputi jantung dan dada serta keadaan abdomen Pemeriksaan penunjang 

terdiri dari : pemeriksaan tinja, makroskopis dan mikroskopis, PH dan 

kadar gula dalam tinja, bila perlu diadakan uji bakteri, pemeriksaan 

gangguan keseimbangan asam basa dalam darah, dengan menentukan PH 

dan cadangan alkali dan analisa gas darah, pemeriksaan kadar ureum dan 

kreatinin untuk mengetahui faal ginjal, pemeriksaan elektrolit terutama 

kadar Na, K, Kalsium dan Posfat.  

 

I. Diagnosa Keperawatan dan Rencana Keperawatan 

 Diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien gatroenteritis menurut 

Carpenito (2009), antara lain: 

1. Kekurangan volume cairan dan elektrolit berhubungan dengan output 

cairan yang berlebihan. 

Menurut Carpenito (2009), memiliki tujuan dan kriteria hasil sebagai 

berikut : 

Tujuan  : Kebutuhan volume cairan terpenuhi. 

Kriteria hasil : Tanda-tanda dehidrasi tidak ada, mukosa mulut dan bibir 

lembab, balance cairan seimbang, turgor kulit elastis. 



Intervensi dan rasional : 

a. Oberservasi tanda vital 

Rasional : Vital sign dapat dipengaruhi cairan. 

b. Observasi tanda-tanda dehidrasi. 

Rasional : Untuk mengetahui tingkat dehidrasi. 

c. Ukur balance cairan 

Rasional : Balance cairan seimbang, dehidrasi teratasi.  

d. Berikan dan anjurkan keluarga untuk memberikan banyak minum air 

putih (2.000–2.500 cc/hari). 

Rasional : Minum banyak dapat mengurangi dehidrasi.  

e. Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi cairan, pemeriksaan 

Lab. Elektrolit. 

Rasional: Terapi cairan disesuaikan dengan dehidrasi. 

2. Penurunan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual 

dan muntah. 

Menurut Carpenito (2009), dengan tujuan dan kriteria hasil sebagai 

berikut: 

Tujuan : Kebutuhan nutrisi terpenuhi. 

Kriteria hasil : a. Intake nutrisi meningkat. 

     b. Diet habis 1 porsi yang disediakan.. 

    c. Mual muntah tidak ada. 

    d. Berat badan naik. 

Intervensi dan rasional : 

a. Kaji pola nutrisi dan perubahan yang terjadi. 

Rasional : Untuk mengetahui perkembangan status nutrisi klien. 

b. Timbang BB klien. 

Rasional : Untuk mengetahui kebutuhan nutrisi pasien. 



c. Kaji faktor penyebab gangguan pemenuhan nutrisi. 

Rasional : Bila penyebab diketahui, maka solusi untuk pemenuhan 

nutrisi dapat segera teratasi. 

d. Beri diet dalam kondisi hangat, porsi kecil tapi sering. 

Rasional : Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. 

e. Kolaborasi dengan tim gizi. 

Rasional : Untuk memenuhi nutrisi sesuai dengan diit. 

3. Ketidaknyamanan berhubungan dengan kram/nyeri abdomen. 

Menurut Carpenito (2009), yaitu: ketidaknyamanan berhubungan dengan 

kram/nyeri abdomen. 

Tujuan : Nyeri dapat teratasi. 

Kriteria hasil : Nyeri berkurang, ekspresi wajah tenang, TTV normal. 

Intervensi dan rasional menurut Doenges (2005): 

a. Observasi tanda-tanda vital. 

Rasional : TTV normal, nyeri berkurang. 

b. Kaji tingkat rasa nyeri. 

Rasional : Mengetahui tingkat nyeri. 

c. Atur posisi nyaman. 

Rasional : Memberikan kenyamanan bagi klien. 

d. Beri kompres hangat pada abdomen. 

Rasional : Mengurangi nyeri. 

e. Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian analgetik. 

Rasional : Mengurangi nyeri. 

 

 



4. Kurang pengetahuan tentang kondisi prognosis dan kebutuhan pengobatan 

berhubungan dengan kurang informasi. 

Menurut Carpenito (2009), memiliki tujuan dan kriteria hasil sebagai 

berikut : 

Tujuan : Pengetahuan klien dan keluarga meningkat. 

Kriteria hasil  : Keluarga dan klien mengerti tentang proses penyakit dan 

penatalaksanaannya. 

Intervensi dan Rasional : 

a. Kaji tingkat pengetahuan keluarga dan klien. 

Rasional : Mengetahui seberapa jauh pemahaman klien dan keluarga 

tentang penyakit. 

b. Beri pengetahuan tentang penyakit. 

Rasional : Memberikan pemahaman tentang penyakit lebih detil. 

c. Libatkan keluarga dalam melakukan tindakan pada klien. 

Raional : Membantu klien dalam kesembuhan.  

5. Resiko kerusakan integritas kulit berhubungan dengan seringnya BAB 

memiliki tujuan dan kriteria hasil sebagai berikut: 

Tujuan  : Kerusakan integritas kulit teratasi. 

Kriteria hasi : Kulit utuh dan tidak ada lecet pada area anus. 

Intervensi dan rasional: 

a. Kaji kerusakan kulit atau iritasi setiap BAB. 

Rasional : Untuk mengetahui tanda-tanda iritasi pada kulit misal : 

kemerahan pada luka. 



b. Ajarkan selalu cuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pakaian  

Rasional : Untuk mempertahankan teknik aseptic atau antiseptik. 

c. Hindari pakaian dan pengalas tempat tidur yang lembab. 

Rasional : Untuk menghindari pada daerah anus terdapat kuman, 

bakteri, karena bakteri suka daerah yang lembab. 

d. Observasi keadaan kulit. 

Rasional : Pada daerah ini meningkat resikonya untuk kerusakan dan 

memerlukan pengobatan lebih intensif. 

e. Kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian obat. 

Rasional : Untuk membantu memulihkan kondisi badan. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


