
 

ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA Tn. H DENGAN :  

KURANG ENERGI PROTEIN (KEP) PADA An. C  

DI DESA BIRIT – WEDI 

KLATEN 

 
 

KARYA TULIS ILMIAH 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan 

Gelar Ahli Madya Keperawatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disusun oleh : 
 

TARWATI 
J200050065 

 
 

 
 

JURUSAN KEPERAWATAN 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2008 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

B. Latar Belakang 

 

             Dalam pertumbuhan dan perkembangan anak,khususnya pada masa balita,  

seorang anak sangat didukung oleh status gizi yang diberikan oleh orang tuanya, 

gizi merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Kurang gizi atau istilah kesehatannya disebut kurang energi 

protein (KEP)sering terjadi pada balita. 

             Status gizi balita yang buruk dapat menjadi salah satu faktor penyebab 

tingginya angka kesakitan dan kematian bayi dan balita. KEP juga dapat 

mengakibatkan menurunnya kecerdasan dan daya tahan tubuh serta produktifitas 

kerja otot-otot tubuh, sehingga secara umum dapat menurunkan kualitas sumber 

daya manusia, yang nantinya dapat merugikan kelangsungan pembangunan. 

              Seperti yang terjadi di Indonesia pada waktu dilanda krisis ekonomi saat 

ini, berdampak juga pada status gizi balita. Dalam REPELITA VI pemerintah dan 

masyarakat berupaya menurunkan prevalensi KEP dari  40% menjadi 

30%(Dep.Kes.RI,1999). 

              Untuk menanggulangi permasalahan gizi tersebut, diperlukan upaya-

upaya yang komprehensif dan mengikutsertakan peran aktif semua pihak dan 

elemen-elemen tenaga kesehatan yang terkait, maka diperlukan kesiapan dan 

pemberdayaan secara terpadu yang meliputi RSU, Puskesmas, Balai Pengobatan, 

dan Posyandu. Dari latar belakang tersebut penulis mengambil kasus tersebut 



 

 

sebagai penyusunan Laporan Komprehensif dengan mengambil judul “ASUHAN 

KEPERAWATAN KELUARGA Tn.H : KURANG ENERGI PROTEIN (KEP) 

PADA An.C  DI DESA BIRIT WEDI KLATEN”. 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Mendapatkan gambaran dan pengalaman nyata dalam melaksanakan 

asuhan keperawatan keluarga Tn.H pada An.C dengan Kurang Energi 

Protein (KEP) di desa BIRIT WEDI KLATEN dengan menggunakan 

pendekatan proses asuhan keperawatan yang meliputi : pengkajian, 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Penulis Mampu: 

1. Melakukan pengkajian keperawatan keluarga dengan masalah 

kurang energi protein (KEP). 

2. Menentukan diagnosa keperawatan keluarga dengan masalah 

kurang energi protein (KEP). 

3. Merencanakan tindakan keperawatan keluarga dengan masalah 

kurang energi protein ( KEP). 

4. Melaksanakan tindakan keperawatan keluarga sesuai dengan 

rencana untuk kasus kurang energi protein (KEP). 

5. Melaksanakan evaluasi terhadap tindakan yang telah 

dilaksanakan keperawatan keluarga dengan kurang energi 

protein (KEP).  



 

 

b. Penulis mendapatkan pengalaman nyata dalam mengidentifikasi 

hal-hal yang menghambat pelayanan kesehatan keluarga dengan 

KEP serta berusaha untuk mengatasi hambatan tersebut dengan 

memberikan asuhan keperawatan keluarga dengan kasus tersebut 

yang berada di Desa Birit Wedi Klaten.                  

c. Untuk masyarakat umum, sebagai lahan mendapatkan pelayanan 

asuhan keperawatan keluarga dengan kasus KEP, sehingga 

diharapkan nantinya ada perubahan perilaku dalam merawat 

anggota keluarganya, khususnya  balita dengan kasus KEP. 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi keluarga 

Agar anggota keluarga dapat mengetahui atau memahami 

tentang pengertian pengertian, tanda gejala dan pencegahan dari 

Kekurangan Energi Protein (KEP). 

2. Bagi Puskesmas 

Dapat memperoleh data dan mengetahui tentang 

masyarakat yang mengalami Kekurangan Energi Protein (KEP). 

3. Bagi Peneliti  

Dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan dalam 

melakukan asuhan keperawatan dengan masalah Kekurangan 

Energi Protein (KEP). 

 




