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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. LATAR BELAKANG 

Menurut Depkes RI & DITJEN PPM & PLP (1999) dalam buku 

Sodikin (2010), sampai saat ini penyakit diare (gastroenteritis) masih menjadi 

masalah kesehatan di indonesia terutama pada anak-anak. Diare harus 

dibedakan dari inkonteninsia fekalis dengan volume dan frekuensi feses 

normal,pasase darah dan mukus, serta seringnya pasase sejumlah kecil feses, 

seperti yang terjadi pada pasien dengan sindrom defekasi iritabel. Diare 

merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian padaanak di negara 

berkembang, dengan perkiraan 1,3 miliar episode dan 3,2 juta kematian setiap 

tahun pada balita. Secara keseluruhan anak-anak mengalami diare rata-rata 3,3 

episode per tahun, akan tetapi padabeberapa tempat dapat lebih dari 9 episode 

per tahun. Pada daerah dengan episode diare yang tinggi, seorang balita dapat 

menghabiskan 15% waktunya dengan diare,kurang lebih 80% kematian yang 

berhubungan dengan diare terjadi pada 2 tahun pertama kehidupan. 

Rotavirus adalah penyebab utama gastroenteritis akut yang terjadi pada 

anak antara usia ≤ 5 tahun. Perbaikan sanitasi dan kebersihan belum 

mengubah dunia kejadian penyakit ini, menunujuk vaksinasi sebagai cara 

paling efektif untuk mencapai pengendalian penyakit ini. Di seluruh dunia, 

angka kejadian gastroenteritis rotavirus (RVGE)sama dengan dinegara maju 

dan berkembang. Dinegara-negara industri, dimana akses keperawatan 
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kesehatan umumnya baik, kematian akibat RVGE sangat rendah. Namun 

demikian, beban penyakit masih cukup besar, menjadi penyebab utama rawat 

inap diantara anak-anak. Dinegara-negara,model yang dikembangkan oleh 

Eropa Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit memperkirakan sebuah 

rumah sakit tingkat rotavirus secara keseluruhan dari 445 per 100.000 anak 

dibawah usia 5 tahun. Secara global, rotavirus lebih sering terjadi pada musim 

dingin, tapi puncak musiman dapat bervariasi secara luas dan mungkin terjadi 

dari musim gugur ke musim semi. Rotavirus ditularkan melalui fecal-oral 

route dan sangat menular. Hampir semua anak terinfeksi sedikitnya sekali 

sebelum usia 5 tahun. Gejala khas bervariasi dari penyakit ringan dengan 

membatasi diri diare cair sampai parah diare disertai muntah dan demam, 

dengan risiko dehidrasi. Vaksinasi dianggap masyarakat cara paling efektif, 

strategi kesehatan untuk mengatasi infeksi rotavirus dan mengurangi beban 

penyakit, sehingga Organisasi Kesehatan Duniasangat menganjurkan 

masuknya vaksin rotavirus ke dalam program imunisasi nasional di daerah. 

Studi ini mengevaluasi dampak epidemologis dari RVGE rawat inap di 

wilayah Veneto selama periode mulai dari 2000-2007 bersama dengan terkait 

biaya. Analisis dilakukan di suatu daerah dimana vaksinasi rotavirus tidak 

termasuk ke dalam program imunisasi dan merupakan upaya untuk menilai 

potensi manfaat dari pengenalan. (Saia et al. BMC Public Health 2010, 10:636 

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/10/636) 

(GE) adalah peradangan pada selaput lendir saluran pencernaan, dan 

ditandai dengan muntah dan / atau diare. Penyebab paling umum adalah virus, 

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/10/636
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tetapi GE bakteri, protozoa dan obat cacing terjadi, terutama di negara 

berkembang. Muntah dan diare dapat menjadi gejala nonspesifik pada anak, 

dan diagnosis GE virus harus dilakukan setelah eksklusi-hati karena penyebab 

lain. ( Annette Webb & Mike Starr, 2005). 

Untuk angka kejadian kasus gastroenteritis di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta tercatat pada tahun 2011 terdapat 688 kasus 

gastroenteritis dan pada tahun 2012 sampai akhir April terdapat 213 kasus 

gastroenteritis. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Melihat masalah keperawatan yang muncul pada pasien dengan 

gastroenteritis adalah kurang volume cairan, perubahan nutrisi, resiko tinggi 

infeksi, kerusakan integritas kulit, cemas (takut), perubahan proses keluarga, 

dan kurang pengetahuan orang tua mengenai penyakit maka penulis tertarik 

untuk melakukan asuhan keperawatan dengan judul “ASUHAN 

KEPERAWATAN PADA An. R DENGAN GANGGUAN SISTEM 

PENCERNAAN : GASTROENTERITIS DI RUANG MINA RS PKU 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA” 

  

C. TUJUAN LAPORAN KASUS 

1. Tujuan umum 

Penulis mampu mengembangkan pola pikir ilmiah dan mendapatkan 

pengalamannyata dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien 
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An. R dengan gastroenteritis menggunakan pendekatan proses 

keperawatan. 

2. Tujuan Khusus  

Dalam menyusun karyatulis ini, penulis diharapkan dapat : 

a. Melakukan pengkajian pada pasien gastroenteritis 

b. Melakukan analisa data pada pasien gastroenteritis 

c. Merumuskan diagnosa keperawatan yang muncul  

d. Merumuskan intervensi keperawatan  

e. Melakukan tindakan keperawatan  

f. Melakukan evaluasi tindakan keperawatan 

 

D. MANFAAT LAPORAN KASUS 

Laporan kasus ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1. Penulis 

Penulis dapat melakukan asuhan keperawatan pada pasien gastroenteritis 

dengan menerapkan ilmu yang sudah dipelajari oleh penulis sebelumnya. 

2. Rumah Sakit 

Dapat menjadikan bahan masukan bagi perawat yang di rumah sakit untuk 

mengambil langkah-langkah kebijakan dalam rangka upaya peningkatan 

mutu pelayanan kesehatan, khususnya asuhan keperawatan pada pasien 

gastroenteritis. 
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3.  Perawat 

Bermanfaat bagi perawat mengenal tindakan keperawatan yang telah 

diberikan. 

4. Institusi Akademi 

Dapat digunakan sebagai informasi bagi institusi pendidikan dalam 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan tentang asuhan 

keperawatan pada pasien dengan penyakit gastroenteritis dimasa yang 

akan datang. 

5. Keluarga Pasien 

Keluarga dapat mengenal tentang diare akut atau gastroenteritis dan 

mengetahui cara perawatannya, dan bisa melakukan perawatan secara 

mandiri. 

6. Masyarakat 

Sebagai tambahan informasi dan pengetahuan masyarakat tentang 

pencegahan dan penanganan penyakit gastroenteritis. 

 


