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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Diare adalah sebuah penyakit dimana penderita mengalami peningkatan 

volume, frekuensi buang air besar yang sering (Surininah, 2003: 2). 

Dalam keadaan normal, tinja mengandung 60 - 90% air, pada diare airnya 

bisa mencapai lebih dari 90%. 

Diare merupakan bertambahnya atau banyaknya tinja yang dikeluarkan 

akan tetapi hal itu sangat relatife tehadap kebiasaan yang ada pada penderita dan 

berlangsung tidak lebih dari seminggu. Bila diare berlangsung aktif 1 sampai 2 

minggu maka dikatakan sebagai diare yang berkepanjangan.  

Menurut Suririnah (2003: 3) juga mengemukakan bahwa diare sebagai 

episode keluarnya tinja cair sebanyak 3 kali atau lebih, yang berlendir atau 

berdarah dalam sehari. Diare terdapat di seluruh dunia dan penyebarannya tidak 

bergantung pada keadaan iklim, tetapi lebih banyak di jumpai di negara-negara 

sedang berkembang di daerah tropis, hal ini di sebabkan karena penyediaan air 

bersih, sanitasi lingkungan dan kebersihan individu kurang baik. Di Indonesia 

diare juga dapat di temukan sepanjang tahun.  

Penyakit diare hingga kini masih merupakan salah satu penyakit utama 

pada bayi dan anak di Indonesia. Diperkirakan angka kesakitan berkisar di antara 

150-430 perseribu penduduk setahunnya. Dengan upaya yang sekarang telah 

dilaksanakan, angka kematian di rumah sakit dapat ditekan menjadi kurang dari 
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3%, perbedaan insiden di perkotaan berhubungan erat dengan penyediaan air 

bersih yang belum memadai serta sanitasi lingkungan dengan pembuangan 

sampah yang kurang memenuhi syarat kesehatan lingkungan (FKUI, 2006: 108). 

Saat ini penyakit diare sangat umum dan semua orang mudah terjangkit 

penyakit diare dimana dengan keadaan sekarang ini hujan turun terus menerus, 

banjir atau musibah lainnya yang menyebabkan mudahnya seseorang terkena 

diare terutama balita dan anak-anak.  

Dengan keadaan seperti ini yang sangat memprihatinkan sehingga kita 

harus lebih waspada dan menjaga lingkungan di sekitar kita agar selalu bersih. 

Dengan banjir dimana-mana maka kita harus lebih berhati-hati pada penyakit 

diare. 

  

B. Identifikasi Masalah 

Yang menjadi permasalahan pada Asuhan Keperawatan kasus Diare saat  

ini antara lain:  

1. Pasien dan keluarga belum mengerti tentang masalah  penyakit Diare. 

2. Pasien dan keluarga belum mengerti tentang prosedure pengobatan yang 

harus dijalani.  

3. Pasien dan keluarga belum mengerti tentang kemandiriian dalam melakukan 

perawatan Diare 

4. Pasien dan keluarga perlu adanya melakukan kolaborasi dengan team medis. 
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C. Tujuan Penulisan 

Tujuan Umum 

Mampu melaksanakan Asuhan Keperawatan pada Pasien Diare. 

Tujuan Khusus  

1. Mampu melaksanakan pengkajian pada pasien Diare. 

2. Mampu merumuskan analisa data pada pasien Diare 

3. Mampu menegakkan diagnosa keperawatan pada pasien Diare. 

4. Mampu menegakkan intervensi keperawatan pada pasien Diare. 

5. Mampu melaksanakan  implementasi keperawatan pada pasien Diare. 

6. Mampu melakukan evaluasi keperawatan pada pasien Diare. 

 

D. Manfaat Penulisan 

  Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak,baik 

teoritis maupun Praktis.  

1. Manfaat Teoritis  

 Sebagai penambah keilmuan khususnya mengenai gambaran penyakit Diare. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pasien dan keluarga pasien sebagai acuan untuk memberikan    

perawatan dan informasi supaya lebih memperhatikan kesehatan. 

b. Bagi perawat sebagai acuan untuk meningkatkan mutu pelayanan  

kesehatan. 

c. Bagi penulis untuk meningkatkan ketrampilan dalam melaksanakan 

Asuhan Keperawatan pada pasien Diare. 




