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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakang 

Sampai saat ini penyakit diare akut atau gastroenteritis akut masih 

merupakan masalah kesehatan utama dari masyarakat Indonesia. Dari daftar 

urutan penyebab Poliklinik Rumah Sakit / Puskesmas / Balai Pengobatan, 

hampir selalu ternasuk dalam kelompok 3 penyebab kunjungan kesarana 

kesehatan tersebut. 

Angka kesakitan gastroenteritis akut sekitar 200 – 400 kejadian 

diantara 1000 penduduk setiap tahunnya. Dengan demikian di Indonesia dapat 

ditemukan sekitar 60 juta kejadian setiap tahunnya. Sebagian besar (70 – 80%) 

dari penderita ini adalah kelompok anak di bawah  5 tahun (balita). 

Gastroenteritis akut adalah buang air besar dengan frekuensi yang 

meningkat dan konsistensi tinja lebih lembek atau cair dan bersifat mendadak 

datangnya, dan berlangsung dalam waktu kurang dari 2 minggu (Suharyono, 

2003). Sedangkan menurut Graber MA (2006) gastroenteritis akut adalah 

peningkatan frekuensi yang abnormal dan penurunan konsistensi tinja selama 

kurang dari 2 sampai 3 minggu. 

Penyebab gastroenteritis akut terbanyak di Indonesia adalah masih 

infeksi, hal ini disebabkan sanitasi dan hygiene yang masih buruk.Walaupun 

demikian penyebab – penyebab lain dari gastroenteritis akut perlu diwaspadai 

dan perlu dicegah serta diobati sesegera mungkin.  
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Gastroenteritis akut banyak ditemukan dalam praktek dokter sehari – 

hari di Indonesia. Gastroenteritis akut merupakan penyebab utama kematian di 

dunia, terutama di daerah berkembang. Gastroenteritis akut banyak mengenai 

anak dibandingkan dewasa.  World Health Organization (WHO) melaporkan 

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. Data 

Departemen Kesehatan RI menunjukkan 5.051 kasus diare sepanjang tahun 

2005 lalu di 12 provinsi. Jumlah ini meningkat derastis dibandingkan dengan 

jumlah pasien diare pada tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 1.436 orang. Di 

awal tahun 2006, tercatat 2.159 orang di Jakarta yang dirawat di rumah sakit 

akibat menderita diare. “Melihat data tersebut dan kenyataan bahwa masih 

banyak kasus diare yang tidak terlaporkan, departemen kesehatan menganggap 

diare merupakan isu prioritas kesehatan di tingkat lokal dan nasional karena 

punya dampak besar pada kesehatan mayarakat (Depkes RI 2008).  

Berdasarkan data profil kesehatan  2012, jumlah kasus diare di Jawa  

Tengah berdasarkan laporan puskesmas sebanyak 420.587 sedangkan kasus  

gastroenteritis dirumah sakit sebanyak 7.648 sehingga jumlah keseluruhan  

penderita yang terdeteksi adalah  428.235 dengan jumlah kematian adalah  

sebanyak 54 orang. RSUD Banyudono juga banyak ditemukan pasien yang 

menderita gastroenteritis akut pravelensinya ± 30 - 40% selama tiga tahun 
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terakhir tepatnya sejak tahun 2011. Penyakit gastroenteritis akut selalu masuk 

dalam peringkat tiga besar penyakit yang jumlah penderitanya lumayan 

banyak. Kebanyakan dari pasien gastroenteritis akut tersebut, paling lama 

berada di rumah sakit 4 – 5 hari, pasien sudah berhenti BAB dengan 

konsistensi cair. Untuk mengurangi angka kerjadian tersebut, maka diperlukan 

penyuluhan kepada masyarakat mengenai gastroenteritis akut. Agar masyarakat 

mampu melakukan pencegahan dini terhadap penyakit gastroenteritis akut. 

 

B. RumusanMasalah 

Melihat permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengalmbil kasus 

mengenai gastroentritis akut yang masih belum teratasi, bagaimana asuhan 

keperawatan pada Ny. S dengan gangguan sistem pencernaan : gastroentritis 

akut di ruang melati RSUD Banyudono? 

 

C. Tujuan Karya Tulis Ilmiah 

1. TujuanUmum 

Mengetahui tentang gambaran asuhan keperawatan dengan    

gastroenteritis akut serta mampu mengapilkasikannya pada penderita 

gastroenteritis akut.  

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus Karya Tulis ilmiah ini adalah agar penulis dapat : 

a. Melaksanakan pengkajian keperawatan pada pasien dengan 

gastroenteritis akut. 
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b. Menyusun analisa data pada pasien dengan gastroenteritis akut. 

c. Merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien dengan 

gastroenteritis akut. 

d. Menyusun rencana keperawatan pada pasien dengan gastroenteritis 

akut. 

e. Melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien dengan 

gastroenteritis akut. 

f. Mengevaluasi hasil asuhan keperawatan pada pasien dengan 

gastroenteritis akut. 

g. Mendokumentasikan hasil asuhan keperawatan pada pasien dengan 

gastroenteritis akut. 

 

D. ManfaatKaryaTulisIlmiah 

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 akut. 

2. Insitusi Pendidikan 

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

bacaan kepustakaan. 

b. Dapat sebagai wacana bagi institusi pendidikan dalam pengembangan 

dan peningkatan mutu pendidikan dimasa yang akan datang.   
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3. Profesi Keperawatan 

Sebagai bahan masukan perawat untuk meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan terutama pada  pasien dengan gastroenteritis akut. 

4. Rumah Sakit 

Sebagai bahan wacana untuk meningkatkan pelayanan pada pasien 

dengan gangguan gastroenteritis akut dan sebagai bahan referensi dan 

studi pustaka. 

5. Pasien atau keluarga 

Pasien penderita gastroenteritis akut 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. 


