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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Gastroenteritis merupakan salah satu masalah kesehatan utama di 

Indonesia karena sering dialami masyarakat serta menjadi salah satu 

penyebab utama kematian. Menurut WHO pada tahun 2008, terdapat 2 

milyar kasus gastroenteritis didunia, sekitar 3,5 juta kematian pertahun 

disebabkan oleh gastroenteritis atau diare akut, dimana 80% dari kematian 

ini mengenai anak–anak dibawah umur 5 tahun. Di Amerika Serikat, 

diperkirakan 200 – 300 juta episode gastroenteritis akut timbul tiap 

tahunnya, mengakibatkan 73 juga dokter memeriksa pasien yang 

bersangkutan, 1,8 juta perawatan di rumah sakit dan 3.100 kematian. 

Sedangkan di ASEAN rata-rata anak-anak dan balita mengalami 

gastroenteritis pertahunnya (Soebagyo,2008). 

 Gastroenteritis adalah peradangan pada lambung, usus kecil, dan 

usus besar dengan berbagai kondisi patologis dari saluran gastrointestinal 

dengan ataupun tanpa disertai muntah, serta ketidaknyamanan abdomen 

(ArifMuttaqin&Kumala Sari, 2011) 

Berdasarkan riset kesehatan dasar, 2007 oleh Kemenkes penyakit 

diare menjadi penyebab utama kematian bayi (31,4%) dan anak balita 

(25,2%). Gastroenteritis akut banyak ditemukan dalam praktek dokter 

sehari–hari di Indonesia. Gastroenteritis akut merupakan penyebab utama 
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kematian di dunia, terutama di daerah berkembang. Gastroenteritis akut 

banyak mengenai anak dibandingkan dewasa. 

 Di RS PKU Muhammadiyah Surakarta juga banyak ditemukan 

pasien yang menderita gastroenteritis pravelensinya ± 60-70%. Kebanyakan 

dari pasien gastroenteritis tersebut, paling lama berada di rumah sakit 4 – 5 

hari, pasien sudah berhenti BAB dengan konsistensi cair. 

Pada umumnya penyebab gastroenteritis adalah infeksi, dikarenakan 

sanitasi lingkungan serta kesadaran masyarakat tentang kesehatan masih 

buruk. Walaupun demikian, penyebab lain juga perlu diwaspadai. Bila 

sudah terjadi gastroenteritis harus diobati sesegera mungkin. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Melihat banyaknya orang yang menderita penyakit gastroenteritis, 

kemudian melihat juga akibat dari penyakit gastroenteritis yang 

membahayakan hidup para penderitanya, maka penulis tertarik untuk 

membuat tulisan tentang, Asuhan Keperawatan Pada Ny.M Dengan  

Gangguan Sistem Pencernaan: Gastroenteritis di ruang Multazam RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

C. TUJUAN KARYA TULIS ILMIAH 

1. TujuanUmum 

Masyarakat mampu mengetahui serta memahami tentang 

gastroenteritis untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
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2. TujuanKhusus 

Tujuan khusus Karya Tulis Ilmiah ini adalah agar penulis dapat 

malaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 

gastroenteritis secara langsung dan komprehensif. 

 

D. MANFAAT KARYA TULIS ILMIAH 

Manfaat Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi : 

1. Penulis . 

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam memberikan asuhan 

keperawatan yang komprehensif pada pasien dengan Gatroenteritis. 

1. Insitusi Pendidikan 

a. Karya tulis ilmiah ini dapat dipakai sebagai salah satu bahan 

bacaan kepustakaan. 

b. Dapat sebagai wacana bagi institusi pendidikan dalam 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dimasa yang 

akan datang.   

2. Profesi Keperawatan 

Sebagai bahan masukan perawat untuk meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan terutama pada pasien dengan Gastroenteritis. 

3. RumahSakit 

Sebagai bahan wacana untuk meningkatkan pelayanan pada 

pasien dengan gangguan Gastroenteritis dan sebagai bahan referensi 

dan studi pustaka. 
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4. Pasien atau keluarga 

 Pasien penderita Gastroenteritis dapat menerima perawatan 

yang maksimal dari petugas kesehatan. Sehingga keluarga dapat 

menjaga anggota keluarga yang lain supaya terhindar dari penyakit 

dan meningkatkan derajat kesehatan keluarga dan masyarakat. 


