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ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. S DENGAN GANGGUAN SISTEM 

PENCERNAAN : GASTROENTERITIS AKUT 

DI RUANG MELATI RSUD BANYUDONO 

(Septiana Putriyani, 2013, 58 Halaman) 

 

ABSTRAK 

Latar Belakang :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 ke sarana 

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. 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. 

Tujuan :Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien Ny. S dengan 

gastroenteritis akut yang meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, 

evaluasi keperawatan serta pendokumentasian asuahan keperawatan. 

Metode :Penulis menggunakan metode analitik yaitu dengan cara itu dengan 

melakukan asuhan keperawatan pada Ny. S .Data didapat dengan wawancara, 

pemeriksaan, observasi aktivitas dan keadaan umum, memperoleh catatan dan 

laporan diagnostik, dan bekerjasama dengan teman sekerja. 

Hasil :Pada kasus ini ditemukan pasien BAB lebih dari 4 kali sehari dengan 

konsistensi cair, jumlah banyak, bau khas, nyeri perut, mual muntah dan tidak ada 

nafsu makan.Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam didapatkan 

hasil BAB pasien sudah berubah bentuk dari cair menjadi lembek, dan dari 

frekuensi lebih dari empat kali sehari menjadi sekali sehari, nyeri perut pasien 

berkurang dari skala 6 menjadi skala 1, mual muntah dapat teratasi dan ada nafsu 

makan. 

Simpulan dan saran :Komunikasi antar tim kesehatan dan pasien serta keluarga 

sangat diperlukan untuk  keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien dan 

komunikasi terapeutik sangat diperlukan untuk menumbuhkan rasa ingin cepat 

sembuh pada pasien. 

 

Kata kunci :Gastroenteritis akut, kekurangan volume cairan. 

 

 

 

 

 



 
 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       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.  

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 (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 



 
 

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. Tujuan Penelitian 

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. 

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. 

 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian 

        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).  

       Gastroenteritis akut  didefinisikan sebagai diare yang berlangsung kurang 

dari 15 hari (Rani AA. dkk 2011). Sedangkan menurut Graber MA, dkk 

(2006) Gastroenteritis akut adalah peningkatan frekuensi yang abnormal dan 

penurunan konsistensi tinja selama kurang dari 2 sampai 3 minggu. 

B. Etiologi 

Ada beberapa faktor penyebab munculnya gastroenteritis akut menurut  

Widoyono, ( 2012) berikut ini beberapa diantaranya : 

1. Infeksi oleh virus : Rotavirus, Enterovirus, Adenovirus, dan Norwalk. 

2. Infeksi oleh bakteri :Esherichia coli, Shigella sp, Vibrio cholera, 

Salmonella, Campulobacter, Yersinia enterecolitic. 



 
 

3. Infeksi Parasit :  

Biasanya disebabkan oleh cacing (Ascaris, Trichuris, Oxyuris, 

Strongyloides), protozoa (entamoeba histolytica, Grandia Lamblia, 

Trichomonas hominis), dan jamur (candida albicans). 

4. Obat – obatan 

5. Keracunan makanana dan malabsorbsi 

C. Patofisiologi 

              Penyebab gastroenteritis akut adalah masukknya virus (Rotravirus, 

adenovirus enteris, norwalk), bakteri atau toksin (compulobacter, salmonella, 

esherihia coli, yesinia, dan lainnya), dan parasit (biardia lambai dan 

cryptosporidium) Penularan gastroenteritis akut bisa melalui fekal oral, dalam 

beberapa kasus, terjadinya penyebaran pathogen dikarenakan makanan dan 

minuman yang terkontaminasi tinja, ekskresi yang buruk, makanan yang tidak 

matang, bahkan makanan yang disajikan tanpa dimasak. 

              Mekanisme dasar penyebab timbunya diare  adalah gangguan osmotik 

(makanan yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik 

dalam rongga usus meningkat, sehingga terjadi pergeseran air dan elektrokit 

ke dalam rongga usus, akibatnya isi rongga usus menjadi berlebihan sehingga 

timbul diare. Selain itu, gangguan ini juga dapat menimbulkan gangguan 

sekresi akibat toksin di dinding usus, sehingga sekresi air dan elektrolit 

meningkat, kemudian terjadi diare. 

Gangguan motilitas usus dapat mengakibatkan hiperperistaltik dan 

hipoperistaltik. Hiperperistaltik akan mengakibatkan berkurangnya 



 
 

kesempatan usus untuk menyerap makanan, sehingga timbul diare. 

Sebaliknya, jika terjadi hipoperistaltik akan mengakibatkan bakteri tumbuh 

berlebihan sehingga juga terjadi diare. Akibat dari diare itu sendiri adalah 

kehilangan cairan dan elektrolit (dehidrasi) yang mengakibatkan gangguan 

asam basa (asidosis metabolik dan hipokalemia), gangguan gizi (intake 

kurang , out put berlebihan), hipoglekemi, dan gangguan sirkulasi darah 

(Ardiansyah M, 2012). 

 

METODE PENELITIAN 

       Pengkajian dilakukan pada hari selasa tanggal 30 Mei 2013 jam 10.00 

WIB. Data didapatkan dengan cara wawancara dengan pasien dan keluarga, 

observasi pasien, catatan keperawatan dan hasil laboratorium pasien di Ruang 

Melati RSUD Banyudono. 

 

HASIL PENELITIAN 

A. Biodata 

       Biodata pasien dengan nama Ny. S, umur 40 tahun, berjenis kelamin 

perempuan, beragama islam, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, suku 

jawa, status kawin, dan beralamat di Gupit Sari Rt 01/ Rw 11 Teras, Teras, 

Boyolali. Pasien masuk RSUD Banyudono  pada tanggal 29 April 2013 

jam 20.00 WIB, dengan nomor register 070411, dengan diagnosa medis 

gastroenteritis Akut. Penanggung jawab atas nama Tn. Y, berumur 43 



 
 

tahun, beralamatkan di Gupit Sari Rt 01 / Rw 11, Teras, Teras, Boyolali, 

hubungan dengan pasien adalah suami pasien. 

B. Pengkajian 

Riwayat penyakit sekarang pasien mengatakan ± 2 hari BAB > 4kali 

/hari dengan konsistensi cair  dengan jumlah banyak disertai dengan mual dan 

muntah, serta nyeri pada perut.Kemudian keluarga memutuskan untuk 

membawa pasien ke RSUD Banyudono. Pada riwayat penyakit dahulu pasien 

mengatakan baru pertama kali mondok di RS, sebelumnya jika sakit pasien 

hanya membeli obat di warung.Pasien tidak memiliki alergi obat tertentu. 

Pasien mengatakan bahwa keluarganya tidak ada yang menderita penyakit 

yang sama dengan pasien, dan keluarganya tidak ada yang memiliki riwayat 

penyakit keturunan seperti DM dan hipertensi serta penyukit menular lainnya. 

Pada pola nutrisi dan cairan  Sebelum sakit : pasien mengatakan makan 3 

x sehari dengan porsi cukup dengan nasi dan sayur, serta lauk pauk. Pasien 

juga minum ± 8gelas /hari dengan air putih dan teh. Tidak ada keluhan. 

Selama sakit : pasien mengatakan makan 3x sehari dengan diit lunak 

yang telah diberikan dari rumah sakit tetapi hanya habis ½ porsi. Dan minum 

± 6 gelas /hari dengan air putih dan teh dengan dibantu keluarga, pasien juga 

sering muntah. BB sebelum sakit : 42 kg, BB selama sakit : 38kg. Pola 

Eliminasi sebelum sakit : BAB : pasien mengatakan BAB 2x sehari dengan 

konsistensi agak lunak dan berbentuk, feses berbau khas. BAK : pasien 

mengatakan BAK 4 – 5 x sehari dengan konsistensi cair, warna kuning jernih, 

dan bau khas. Selama sakit  : BAB : pasien mengatakan BAB >4x /hari 



 
 

dengan konsistensi cair, dengan jumlah banyak, dan bau khas. BAK : pasien 

mengatakan BAK 2-3 x sehari dengan konsistensi cair, warna kuning, bau 

khas.Input : infus 1000cc, injeksi 8cc, minum 1800cc, makan 200cc. Output : 

BAB 1500cc, BAK 1000cc, muntah 200cc. IWL = 15 x 38 = 570. Balance 

cairan = input – (output + IWL). Balance cairan = 3006 – (2700 + 570) = - 

264 cc/24jam. 

Pada pola istirahat dan tidur sebelum sakit : pasien mengatakan tidur ± 6 

– 8 jam /hari, pasien juga sering tidur siang ±2-3 jam dan tidak ada keluhan. 

Selama sakit: pasien mengatakan tidur ± 2 – 3 jam /hari sering terbangun, dan 

siang hari tidak pernah lagi tidur siang, karena suasana lingkungan yang 

ramai. 

       Pada pemeriksaan fisik tanggal 30 Mei 2013 didapatkan hasil keadaan 

umum pasien  lemah, kesadaran compos mentis. Tanda – tanda vital 120 / 80 

mmHg, N : 92 x /menit,   S : 36,5ºC, R: 14x /menit,  BB : 38 kg, TB : 155cm, 

IMT : 38/1,55² = 15,8 (under weight). Pada pemerikasaan abdomen tidak 

terdapat luka pada abdomen pasien, nyeri tekan, nyeri muncul ketika sebelum 

dan sesudah BAB, nyeri seperti ditusuk tusuk, kemudian nyeri berskala 6, 

nyeri hilang timbul, terdengar suara hypertimpani.  Pada pemeriksaan 

laboratorium yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 2013, hemoglobin 12,0 

g/dL, hematokrit 8%, leukosit 12.800 10³/mm³. Obat yang diberikan adalah 

Infus RL 20tpm,  inj. Ondancenton 1A/12jam, ranitidin 2x sehari, neudiatep 

3x sehari, lunak ( Bubur Sayur). 

C. Analisa Data 



 
 

        Dari hasil pengkajian di atas didapatkan analisa data sebagai berikut : 

 Data subjektif :  Pasien mengatakan sudah BAB > 4 kali dengan konsistensi     

cair, jumlah banyak, dan bau khas, mual, muntah, dan nafsu makan 

berkurang, serta merasakan haus, nyeri pada perut bagian bawah, pasien 

mengatakan susah tidur, tidur hanya 2 -3 jam dan sering terbangun, karena 

sering BAB, dan merasakan nyeri perutnya. Data objektif : TTV : TD : 

120 / 80 mmHg, S    : 36,5ºC,  N   : 92x / menit, R    : 14x /menit, BB 

sebelum sakit : 42 kg, TB  : 155cm, BB selama sakit  : 38 kg IMT : 15,8, 

pasien tampak lemas, mata cekung, peristaltik usus 43x / menit, capylary 

refill >2detik, turgor kulit tidak elastik, mukosa mulut kering, makan minum 

menurun, pasien keluar keringat banyak,  nyeri sejak 2 hari yang lalu, 

ekspresi wajah: meringis kesakitan P : Nyeri saat ditekan, sebelum dan 

sesudah BAB, Q : Nyeri seperti ditusuk – tusuk, R : Nyeri pada perut bagian 

bawah kuadran 3 dan 4, S : Skala 6 (face 0 – 10), T : Nyeri dirasa hilang 

timbul.   

       Dari hasil analisa data di atas, ditemukan empat prioritas masalah yang 

muncul pada kasus berikut diantaranya : 

1. Kekurangan volume cairan b.d kehilangan cairan yang tidak normal 

(diare, muntah) sekunder akibat infeksi. 

2. Nyeri b.d diare, hiperperistaltik 

3. Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh b.d mual, muntah, kehilangan 

nafsu makan. 

4. Gangguan pola tidur / istirahat b.d ketidaknyamanan fisik. 



 
 

 

Diagnosa yang tidak muncul pada kasus , namun ada pada teori antara 

lain : 

1. Kerusakan integritas kulit b.d ekskresi / BAB sering. 

2. Ansietas b.d perubahan status kesehatan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

       Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang simpulan dan saran dari 

pemberian asuhan keperawatan pada Ny. S dengan gangguan sistem pencernaan : 

Gastroenteritis Akut di RuangMelati RSUD Banyudono. 

A. Simpulan 

       Gastroenteritis akut adalah buang air bersar dengan frekuensi yang 

meningkat dan konsistensi tinja lebih lembek dan cair dan bersifat mendadak 

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

2003). Pengkajian dialakukan pada tanggal 30 April  2013 pukul 10.00wib. 

Penulis mendapatkan data melalui klien dan keluarga klien secara wawancara 

serta melalui catatan keperawatan. Pada masalah ini muncul empat  diagnosa 

keperawatan antara lain : kekurangan volume cairan berhubungan dengan 

kehilangan cairan yang tidak normal ( diare, muntah) sekunder akibat infeksi, 

nyeri berhubungan dengan diare / hiperperistaltik, nutrisi kurang dari 

kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual, muntah, kehilangan nafsu 

makan, dangan gagguan pola tidur/ istirahat berhubungan dengan 

ketidaknyamanan fisik. 



 
 

       Intervensi keperawatan yang dimunculkan menurut teori doenges (2003) 

sebagian besar dilakukan oleh penulis dalam melakukan tindakan pada 

pasien. Sebagian dari rencana keperawatan sudaht erlaksana.  Implementasi 

dilakukan oleh penulis sesuai keluhan pasien. Sedangkan pada evaluasi ada 

satu masalah yang sedang  teratasi sebagian yaitu pada masalah nyeri pada 

pasien. Pada diagnosa yang lain sudah teratasi masalahnya. 

B. Saran 

Setelah penulis melakukan study kasus dan dapat menyelesaikan karya tulis 

ilmiah sesuai dengan tepat waktu. Demi kemajuan selanjutnya maka penulis 

menyarankankepada : 

1. Perawat 

Sebagai tim kesehatan yang paling sering berhubungan dengan pasien 

sangat perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu 

merawat pasien secara komprehensif dan optimal. 

2. Instansi Rumah sakit 

Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien. Khususnya 

dalam bidang keperawatan, guna meningkatkan pelayanan atau asuhan 

keperawatan yang lebih optimal. 

3. Pembaca 

Semoga hasil Karya Tulis Ilmiah ini dapat sebagai acuhan dan bahan 

masukan dalam Karya Tulis Ilmiah sejenis. 
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