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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn. S DENGAN GANGGUAN SISTEM 

PENCERNAAN : HEPATITIS AKUT DI BANGSAL DAHLIA RSUD 

BANYUDONO BOYOLALI  

(Muhlis Setya Budi, 2013, 58 halaman) 

 

ABSTRAK 

Latar Belakang : Hepatitis telah menjadi masalah global,  dimana dipengaruhi 

oleh pola makan, kebiasaan merokok, gaya hidup tidak sehat, penggunaan obat-

obatan, bahkan tingkat ekonomi dan pendidikan menjadi beberapa penyebab dari 

penyakit ini. 

Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan hepatitis 

akut yang meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, dan  evaluasi 

keperawatan serta pendokumentasian asuhan keperawatan. 

Metode : Penulis menggunakan metode study kasus dengan melakukan asuhan 

keperawatan, adapun sampelnya adalah Tn. S, data ini diperoleh dengan cara 

wawancara, pemeriksaan, observasi aktivitas dan keadaan umum, memperoleh 

catatan dan laborat diagnostik, dan bekerjasama dengan teman sekerja. 

Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan hasil 

skala nyeri berkurang menjadi 1, intake nutrisi meningkat dan status kecemasan 

masih belum teratasi. 

Kesimpulan : Observasi keadaan pasien, pemberian tindakan keperawatan 

mandiri, pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga serta kolaborasi dengan 

tim kesehatan lain dalam pemberian terapi yang tepat dapat mengurangi masalah 

yang muncul. 

Kata Kunci  : Hepatitis, nyeri, nutrisi, cemas 
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NURSING CARE ON Mr. S WITH DYGESTIVE SYSTEM DISORDER : 

ACUTE HEPATITIS AT DAHLIA ROOM IN THE GENERAL  

REGIONAL HOSPITAL OF BANYUDONO BOYOLALI 

(Muhlis Setya Budi, 2013, 58 pages) 

 

ABSTRACT 

Background : Hepatitis have come to global problem, where influenced by 

pattern eat, habit smoke, indisposed life style, usage of drugs, even economic 

level and education become some cause of this disease. 

Target : To know the description of nursing care in patients with hepatitis 

covering study, intervention, implementation, and nursing evaluation also nursing 

upbringing documentation. 

Method : Writer use case method of nursing care, as for sample is Ms. S, this data 

obtained by interview, inspection, activity observation and generality, obtaining 

and note of laborat diagnostic, and work along with coworker. 

Result of : After done by nursing upbringing during 3x24 hour got result of pain 

scale decrease to become 1, nutrition intake mount and anxiety status still not yet 

been overcome. 

Conclusion : Observating of the patients, giving nursing actions independently, 

giving education to patients and families and collaborate with others health team  

in the delivery of appropriate therapy can reduce the problems. 

Keyword : Hepatitis, pain, nutrition, anxiety 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Hepatitis telah menjadi masalah global,  dimana dipengaruhi oleh pola 

makan, kebiasaan merokok, gaya hidup tidak sehat, penggunaan obat-obatan, 

bahkan tingkat ekonomi dan pendidikan menjadi beberapa penyebab dari 

penyakit ini. Penyakit hepatitis merupakan suatu kelainan berupa peradangan 

organ hati yang dapat disebabkan oleh banyak hal, antara lain infeksi virus, 

gangguan metabolisme, obat-obatan, alkohol, maupun parasit. Hepatitis juga 

merupakan salah satu penyakit yang mendapatkan perhatian serius di 

Indonesia, terlebih dengan jumlah penduduk yang besar serta kompleksitas 

yang terkait. Selain itu meningkatnya kasus obesitas, diabetes melitus, dan 

hiperlipidemia, membawa konsekuensi bagi komplikasi hati, salah satunya 

hepatitis (Wening Sari, 2008). Hepatitis virus merupakan infeksi sistemik oleh 

virus disertai nekrosis dan klinis, biokimia serta seluler yang khas (Bar, 2002). 

2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang dipaparkan maka rumusan masalah pada 

laporan kasus ini adalah “Bagaimana Asuhan Keperawatan Pada Pasien 

dengan Gangguan Sistem Pencernaan: Hepatitis Akut di Bangsal Dahlia 

RSUD Banyudono Boyolali?” 

3. Tujuan Laporan Kasus 

a. Tujuan Umum 
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Diperolehnya pengetahuan atau gambaran pelaksanaan Asuhan 

Keperawatan pada kasus Gangguan Sistem Pencernaan: Hepatitis Akut 

di Bangsal Dahlia RSUD Banyudono Boyolali. 

b. Tujuan Khusus 

1) Melakukan pengkajian yaitu mengumpulkan data subyektif dan data 

obyektif pada pasien dengan gangguan sistem pencernaan: hepatitis 

akut. 

2) Menganalisa data yang diperoleh. 

3) Merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien dengan gangguan 

sistem pencernaan: hepatitis 

4) Membuat rencana tindakan keperawatan pada pasien dengan 

gangguan sistem pencernaan: hepatitis akut.  

5) Melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana yang 

ditentukan. 

6) Mengevaluasi tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan. 

7) Melakukan dokumentasi asuhan keperawatan pada pasien dengan 

gangguan sistem pencernaan: hepatitis akut 

4. Manfaat 

Teoritis :  

Mampu menjadi referensi dalam memberikan Asuhan Keperawatan pada 

pasien Hepatitis Akut, sesuai dengan standart keperawatan professional dan 

menjadi bahan penggembangan dalam memberikan pelayanan keperawatan 

professional yang komprehensif. 

Praktis : 
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a. Penulis 

Hasil studi kasus ini dapat memberikan wawasan tentang gangguan sistem 

pencernaan: hepatitis pada pasien dengan menggunakan asuhan 

keperawatan. 

b. Keluarga dan pasien 

Pasien dapat mengetahui tentang penyakit yang diderita dan keluarga 

dapat mengetahui cara penanganan pasien gangguan sistem pencernaan: 

hepatitis. 

c. Institusi 

Dapat digunakan sebagai informasi dan pembelajaran bagi institusi untuk 

pengembangan mutu dimasa yang datang. 

B. Tinjauan Pustaka 

Hepatitis merupakan infeksi sistemik oleh virus disertai nekrosis dan 

inflamasi pada sel-sel hati yang menghasilhan kumpulan perubahan klinis, 

biokimia serta seluler yang khas (Smeltzer, 2002). Menurut Williams & 

Wilkins (2012) hepatitis  adalah infeksi dan inflamasi yang disebabkan oleh 

virus. Dari beberapa pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa hepatitis 

(liver) adalah peradangan atau infeksi yang terutama terjadi pada hati dan bisa 

disebabkan oleh virus, bakteri, cedera atau toksik serta dapat menular. 
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C. Resume Keperawatan 

1. Pengkajian 

a. Identitas Pasien bernama Tn. S 25 tahun, Laki-laki, Islam, SMA, 

Pedagang, Belum Kawin, Plumutan 05/01 Dukuh Banyudono, masuk 

tanggal 26 April 2013, No. RM 066 532, Abdominal pain, Hepatitis. 

Penanggung jawab: nama Ny. S 45
 

tahun, Plumutan 05/01 Dukuh 

Banyudono, kakak, wiraswasta. 

b. Pengkajian  Keperawatan 

Pasien mengatakan badan lemas, nyeri abdomen sebelah kanan 

tembus sampai belakang. Pasien dan keluarga mengatakan 4 hari sebelum 

masuk ke rumah sakit, telah berobat ke rumah salah satu dokter spesialis 

dalam di dekat rumahnya. Tetapi selama 3 hari minum obat yang 

diberikan, pasien tidak merasakan adanya perubahan kondisi pada dirinya 

sehingga kembali kontrol ke rumah dokter tersebut. Kemudian dokter 

merujuk pasien ke RSUD Banyudono. Pasien datang ke IGD RSUD 

Banyudono pada hari Jum’at 26 April 2013 jam 11.30 dengan keluhan 

badan lemas, tidak mau makan, mual tetapi tidak muntah. Pasien akhirnya 

disuruh mondok di bangsal Dahlia RSUD Banyudono.  

Sebelum sakit pasien makan 3x/hari, dengan komposisi nasi, sayur 

lauk, minum + 7 gelas/hari, pasien mengatakan tidak mempunyai alergi 

apapun pada makanan. Setelah sakit  pasien makan 3x/hari, dengan diit 

TKTP yang diberikan oleh RS tetapi pasien dan keluarga mengatakan 

hanya bisa makan maksimal 3-4 sendok kemudian berhenti dikarenakan 
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merasakan rasa mual dan tidak nafsu makan secara tiba-tiba. Minum +5 

gelas/hari. Status nutrisi berkurang. 

Pasien mengatakan ingin cepat sembuh dan beraktivitas bekerja 

seperti sebelum sakit, dan tidak ingin banyak merepotkan kakak 

kandungnya yang membiayai dirinya waktu sakit. Pasien mengatakan 

cemas dengan kondisi kesehatannya saat ini karena tidak mengetahui 

begitu jelas tentang penyakit yang dideritanya, yang dia tahu hanya 

semakin hari badannya semakin menguning dan badan masih lemas.  

2. Pemeriksaan Head to toe 

Keadaan umum  : pasien terlihat lemas karena sudah 

beberapa hari terakhir tidak mau makan. Kesadaran: compos mentis             

E : 4  V : 5 M : 6. Tanda-tanda vital TD  : 110/60 mmHg, S: 36,5C, 

N: 80 x/menit, RR: 20 x/menit. Berat badan  : 55 kg berat badan setelah 

sakit : 51 kg, tinggi badan : 165 cm. 

Kepala bentuk mesocepal, simetris, tidak ada jejas, Rambut  hitam, 

berminyak dan agak kotor. Mata simetris, sklera icterik, konjungtiva 

anemis, reaksi pupil mengecil saat terkena cahaya, isokor (3mm). Mulut 

gigi bersih (tidak ada karies), mukos bibir kering, tidak ada lesi, terdapat 

bau mulut dan lidah tampak kotor dan pucat. Leher  tidak ada pembesaran 

kelenjar tiroid, tidak ada penggunaan otot assesoris pernafasan.  

Abdomen simetris, perut berbentuk datar, tidak ada lesi, tidak 

asites, tidak ada jejas dan luka, peristaltik usus 10x/menit, bunyi tympani, 

hepar teraba di region abdomen kanan atas 2 jari dibawah costa, tidak rata, 

agak keras, terdapat nyeri tekan. 
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3. Data Fokus 

Pasien mengatakan sakit pada perut sebelah kanan tembus 

belakang, pasien terlihat meringis menahan rasa sakit TD : 110/60 S: 

36,5C N   : 80x   RR: 20x, P : nyeri ketika terlalu banyak bergerak.Nyeri 

ketika ditekan. Q : seperti ditusuk tembus ke belakang, R : abdomen 

dextra, S : skala nyeri 5, T: nyeri hilang timbul nyeri tiba-tiba terasa, 

palpasi  abodmen, hepas teraba 2 jari dibawah costa. Pasien mengatakan 

tidak nafsu makan dan bila makan, akan segera perut terasa mual. Pasien 

mengatakan hanya bisa makan maksimal 3-4 sendok saja, pasien hanya 

bisa menghabiskan maksimal 3-4 sendok saja. Pasien terlihat lemas, pasien 

mengatakan cemas dengan kondisi kesehatannya saat ini, pasien 

mengatakan tidak mengetahui penyakit apa yang sedang dideritanya, 

pasien tampak cemas, gelisah dan kadang telihat melamun. 

4. Diagnosa Keperawatan 

a. Nyeri akut berhubungan dengan agen injury biologis inflamasi hepar. 

b. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 

intake makanan yang tidak adekuat.  

c. Cemas berhubungan dengan kurangnya pengetahuan mengenai prognosis 

penyakit 

D. Pembahasan 

Pada bab ini, penulis akan membahas masalah-masalah yang muncul pada 

pelaksanaan Asuhan Keperawatan pada Tn. S dengan gangguan sistem 

pencernaan : Hepatitis Akut di bangsal dahlia RSUD Banyudono Boyolali 
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yang meliputi pengkajian, diagnosa, rencana tindakan dan implementasi serta 

hasil perkembangan pada pasien sesuai dengan hasil pengkajian secara 

langsung. 

1. Pengkajian yang muncul 

a. Nyeri akut berhubungan dengan agen injury biologis inflamasi hepar. 

b. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 

intake makanan yang tidak adekuat.  

c. Cemas berhubungan dengan kurangnya pengetahuan mengenai 

prognosis penyakit 

2. Pengkajian yang tidak muncul 

a. Resiko tinggi kerusakan integritas dan jaringan berhubungan dengan 

pruritus sekunder terhadap akumulasi pigmen bilirubin dalam garam 

empedu, edema, asites. 

b. Hypertermi berhubungan dengan invasi agent dalam sirkulasi darah 

sekunder terhadap inflamasi hepar. 

c. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, keletihan 

ekstrem sekunder akibat tirah baring, gangguan fungsi pernafasan 

sekunder akibat asites. 

E. Penutup 

1. Kesimpulan 

Hepatitis adalah peradangan atau infeksi yang terutama terjadi 

pada hati dan bisa disebabkan oleh virus, bakteri, cedera atau toksik serta 

dapat menular. Hepatitis B termasuk pembunuh diam-diam karena banyak 
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orang yang tidak tahu dirinya terinfeksi sehingga terlambat ditangani dan 

terinfeksi seumur hidup.  

Dari asuhan keperawatan pada Tn. S dengan gangguan sistem 

pencernaan: Hepatitis di bangsal Dahlia RSUD Banyudono Boyolali 

penulis, melakukan tindakan selama 3 hari dan penulis menemukan 3 

diagnosa keperawatan yang muncul pada Tn. S yaitu : 

1. Nyeri akut berhubungan dengan agen injury biologis inflamasi hepar.  

2. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 

intake makanan yang tidak adekuat.  

3. Cemas berhubungan dengan kurangnya pengetahuan mengenai prognosis 

penyakit 

Dari ketiga diagnosa diatas, dilakukan tindakan sesuai intervensi 

dengan kriteria waktu 3x24 jam untuk diagnosa keperawatan pertama dan 

kedua, untuk diagnosa ke-3 dilakukan tindakan keperawatan 2x30 menit. 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari, kemudian 

diperoleh 1 masalah teratasi yaitu masalah nyeri, dan 2 masalah teratasi 

sebagian yaitu kebutuhan nutrisi serta cemas. 

2. Saran 

Berdasarkan temuan kasus dalam karya tulis ilmiah ini, maka penulis 

dapat menyampaikan saran kepada : 

a) Perawat  

Setiap melakukan tindakan diharapkan perawat sesuai dengan teori yang 

ada agar tercapainya asuhan keperawatan yang bermutu sehingga tingkat 
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pelayanan meningkat dengan bukti kesembuhan dan kepuasan pasien 

maupun keluarga.  

b) Rumah Sakit 

Hendaknya pihak RS dengan pasien yang menderita penyakit yang mudah 

menular khususnya hepatitis ditempatkan pada kamar tersendiri untuk 

mencegah penularan terhadap pasien yang lain. 

c) Pembaca 

Disarankan untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan penyakit 

Hepatitis sehingga dapat di lakukan upaya-upaya yang bermanfaat untuk 

menghindari kasus tersebut menyebar dan menjangkit di lingkungan 

masyarakat. 
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