
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.LATAR BELAKANG 

  Di Indonesia di perkirakan di temukan penderita diare sekitar 60 juta 

kejadian setiap tahunya, sebagian besar (70-80%) dari penderita ini adalah anak di 

bawah umur 5 tahun ( ±40 juta kejadian ). Jumlah ini adalah sekitar 10% dari 

jumlah penderita yang datang berobat untuk seluruh penyakit, sedangkan jika di 

tinjau dari hasil survey rumah tangga di antara 8 penyakit utama, ternyata 

prosentase penyakit diare yang berobat sangat tinggi,yaitu 72% di bandingkan 

56% untuk rata-rata seluruh penyakit yang memperoleh pengobatan (Sudaryat, 

2007). 

Di seluruh dunia terdapat kurang lebih 500 juta anak yang menderita diare 

setiap tahunya,dari 20 % dari seluruh kematian pada anak yang hidup di Negara 

berkembang berhubungan dengan diare seta dehidrasi (Wong, 2009). 

Penyakit diare adalah penyebab nomor satu (15,7 %) dari penyebab 

kematian balita di rumah sakit (Profil Dinas Kesehatan Jawa Tengah, 2005). Pada 

tahun 2006, cakupan penemuan diare balita di Jawa Tengah mencapai 26,62%. 

Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2007 yaitu menjadi 24,29% dan 

pada tahun 2008 juga mengalami penurunan menjadi 23,63% (Profil Kesehatan 

Jawa Tengah, 2008). 

Berdasarkan catatan dan laporan di RSUD Dr.Moewardi, di Bangsal 

Melati 2 dari tanggal 1 sampai 5 Mei 2013 terdapat pasien Diare Akut Dehidrasi 
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Sedang sebanyak 5 anak. Dari data diatas maka penulis tertarik melakukan asuhan 

keperawatan anak dengan Diare Akut Dehidrasi Sedang pada anak. 

 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada Karya Tulis 

Ilmiah ini adalah “Bagaimana Asuhan Keperawatan Pada An.N Dengan 

Gangguan Sistem Pencernaan: Diare Akut Dehidrasi Sedang di Ruang Melati 

2 RSUD Dr. Moewardi. 

 

B. Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:   

1. Tujuan Umum 

Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan memberikan pengalaman nyata 

pada penulis untuk melakukan penatalaksanaan pada pasien diare akut 

dehidrasi sedang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan proses pengkajian Asuhan Keperawatan  pada pasien 

dengan diare akut dehidrasi sedang. 

b.  Mendiskripsikan penegakkan diagnosa keperawatan pada pasien 

dengan masalah diare akut dehidrasi sedang. 

c.  Mendiskripsikan penyusunan, rencana intervensi atau perencanaan 

Asuhan keperawatan pada pasien dengan diare akut dehidrasi sedang. 



3 

 

d. Mendiskripsikan cara implementasi atau penatalaksanaan keperawatan 

pada pasien diare akut dehidrasi sedang. 

e. Mendiskripsikan cara evaluasi pada pasien dengan diare akut dehidrasi 

sedang. 

 

C. Manfaat 

1. Manfaat Bagi penulis 

Memberikan pengalaman yang nyata bagi penulis untuk melakukan 

asuhan keperawatan kepada pasien diare akut dehidrasi sedang.  

2. Manfaat Bagi Keluarga dan Pasien 

Memberikan tambahan pengetahuan pada keluarga pasien sehingga dapat 

mengetahui tentang penyakit yang diderita dan dapat mengetahui cara 

merawat pasien dengan diare akut dehidrasi sedang. 

3. Manfaat Untuk Institusi Pendidikan 

Dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi institusi pendidikan 

dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di masa yang 

datang. 

4. Manfaat Untuk Institusi Rumah Sakit 

Karya tulis ilmiah ini dapat dipakai untuk sebagai salah satu bahan bahan 

kepustakaan. 


