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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit diare masih sering menimbulkan KLB (Kejadian Luar Biasa) 

dengan penderita yang banyak dalam waktu yang singkat. Sampai saat ini  

penyakit diare atau juga sering disebut gastroenteritis, masih merupakan 

masalah kesehatan utama setiap orang di negara-negara berkembang termasuk 

masyarakat di Indonesia, karena kurangnya pemahaman dan penyuluhan 

tentang penyebab diare. Melihat kondisi negara Indonesia yang sebagian besar 

penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan, penyakit diare masih 

menjadi penyakit yang sering menyerang masyarakat Indonesia. Hal ini 

dikarenakan masyarakat kita yang masih belum menyadari akan pentingnya 

sarana air bersih (Nursalam, 2005). 

Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (2012) setiap 

tahunnya lebih dari satu milyar kasus gastroenteritis. Angka kesakitan diare 

pada tahun 2011 yaitu 411 penderita per 1000 penduduk. Diperkirakan 82% 

kematian akibat gastroenteritis rotavirus terjadi pada negara berkembang, 

terutama di Asia dan Afrika, dimana akses kesehatan dan status gizi masih 

menjadi masalah. Sedangkan data profil kesehatan Indonesia menyebutkan 

tahun 2012 jumlah kasus diare yang ditemukan sekitar 213.435 penderita 

dengan jumlah kematian 1.289, dan sebagian besar (70-80%) terjadi pada 

anak-anak di bawah 5 tahun. Seringkali 1-2% penderita diare akan jatuh 
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dehidrasi dan kalau tidak segera tertolong 50-60% meninggal dunia.Dengan 

demikian di Indonesia diperkirakan ditemukan penderita diare sekitar 60 juta 

kejadian setiap tahunnya (Depkes RI, 2012). Cakupan penemuan penderita 

diare di Jawa Tengah menunjukkan bahwa angka kesakitan diare pada tahun 

2012 mencapai jumlah penderita 2.574 orang dengan 33,8% penderita 

diantaranya adalah balita. Dinkes Jateng telah menargetkan untuk menurunkan 

angka kejadian diare pada tahun 2012 75% dan 100% pada tahun 2013 dan 

menurunkan angka kematian untuk tahun 2012 0,003% dan <1 per 10.000 

penduduk pada tahun 2013.(Standar pelayanan minimal bidang kesehatan 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, 2012). Berdasarakan data rekam 

medik RSUD Pandan Arang kasus diare yang terjadi dan menjalani rawat inap 

di RSUD Pandan Arang dari tahun 2012-2013 adalah 187 kasus. 27 % 

diantaranya adalah balita. 

Sehubungan dengan banyaknya masalah yang muncul pada klien dan 

melihat fenomena di atas, maka penulis mengangkat judul Karya Tulis Ilmiah 

“ Asuhan Keperawatan Pada Nyonya A dengan Gangguan Sistem Pencernaan 

“Gastroenteritis Akut” di Ruang Anggrek Bougenvil RSUD Pandan Arang 

Boyolali“ . 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkaan uraian latar belakang, maka penulis merumuskan 

masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Asuhan Keperawatan Pada 

Klien Dengan Gastroenteritis Akut di RSUD Pandan Arang Boyolali?” 
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C. Tujuan 

Adapun tujuan penulisan dari karya tulis ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

Untuk mempelajari asuhan keperawatan pada klien dengan  

gastroenteritis akut di bangsal Anggrek Bougenvil RSUD Pandan Arang. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mampu melakukan pengkajian pada klien dengan gastroenteritis. 

b. Mampu merumuskan diagnosa keperawatan pada klien dengan 

gastroenteritis. 

c. Mampu merencanakan tindakan keperawatan pada klien dengan 

gastroenteritis. 

d. Mampu melakukan tindakan keperawatan dengan tujuan untuk 

memandirikan keluarga dalam melaksanakan tugas asuhan 

keperawatan dengan masalah keperawatan gastroenteritis. 

e. Mampu melakukan evaluasi tindak lanjut pada klien dengan 

gastroenteritis. 

f. Mampu mendokumentasikan asuhan keperawatan pada klien dengan 

gastroenteritis. 

 

D. Manfaat  

Adapun manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 
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Meningkatkan pengetahuan pada setiap elemen masyarakat agar 

memiliki sifat dan perilaku positif terhadap penanganan diare, bahwa diare 

merupakan keadaan dimana terjadi perubahan dalam pola defekasi baik 

frekuensi, konsistensi, jumlah, warna dan bau yang dapat disebabkan oleh 

bakteri,virus, parasit, makanan, maupun faktor psikologis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Institusi Keperawatan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu 

keperawatan mengenai asuhan keperawatan pada gastroenteritis. 

b. Masyarakat  

Diharapakan dapat digunakan masyarakat sebagai pedoman 

pengetahuan dan informasi tentang penyakit diare, bahwa diare 

merupakan masalah kesehatan utama yang harus dicegah, diwaspadai 

dan diberikan pertolongan dengan segera, jika tidak, masalah diare 

dapat mengancam korban jiwa. Serta untuk menambah masukkan bagi 

setiap orang akan pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 

 

 

 

 

 


