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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah  

Gastritis merupakan penyakit yang sering kita jumpai dalam 

masyarakat maupun dalam bangsa penyakit dalam. Kurang tahunya dan cara 

penanganan yang tepat merupaka n salah satu penyebabnya. Gastritis adalah 

proses inflamasi pada lapisan mukosa dan sub mukosa pada lambung. Pada 

orang awam sering menyebutnya dengan penyakit maag. Gastritis merupakan 

salah satu yang paling banyak dijumpai klinik penyakit dalam pada umumnya. 

Masyarakat sering menganggap remeh panyakit gastritis, padahal ini akan 

semakin besar dan parah maka inflamasi pada lapisan mukosa akan tampak 

sembab, merah, dan mudah berdarah. 

Penyakit gastritis sering terjadi pada remaja, orang-orang yang 

stres,karena stres dapat meningkatkan produksi asam lambung, pengkonsumsi 

alkohol dan obat-obatan anti inflamasi non steroid. Gejala yang timbul pada 

penyakit gastritis adalah rasa tidak enak pada perut, perut kembung, sakit 

kepala, mual, lidah berlapis. 

Penyakit gastritis sangat menganggu aktifitas sehari-hari, karena 

penderita akan merasa nyeri dan rasa sakit tidak enak pada perut. Selain dapat 

menyebabkan rasa tidak enak, juga menyebabkan peredaran saluran cerna 

atas, ulkus, anemia kerena gangguan absorbsi vitamin B12. Ada berbagai cara 

untuk mengatasi agar tidak terkena penyakit gastritis dan untuk 

menyembuhkan gastritis agar tidak menjadi parah yaitu dengan banyak minum 
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+ 8 gelas/hari, istirahat cukup, kurangi kegiatan fisik, hindari makanan pedas 

dan panas dan hindari stres. 

Untuk pencegahan itu peran pelaksanaan kesehatan sangat penting 

yaitu dengan memberikan pendidikan kesehatan kepada semua warga 

masyarakat tentang gastritis, baik cara mencegahnya maupun cara 

menanganinya. Peran keluarga dan lingkungan juga mendorong penurunan 

terjadinya gastritis, yaitu dengan cara hidup sehat. 

Penulis tertarik untuk mengambil judul “Asuhan Keperawatan pada  

Tn. S dengan Gangguan Pencernaan Gastritis” karena penulis ingin 

memberikan informasi tentang cara menangani penyakit Gastritis yang tepat. 

Agar pasien mampu mencegah dan mengobati penyakit Gastritis. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Fungsi identifikasi masalah adalah untuk mengidentifikasi secara 

jelas sampai dimana luas masalah yang akan dipecahkan berdasarkan uraian 

pada latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut : 

1. Apa Gastritis itu? 

2. Apa penyebab gastritis itu? 

3. Bagaimana proses terjadinya gastritis? 

4. Bagaimana cara mencegah dan menangani gastritis? 

5. Apa tanda dan gejala gastritis ? 
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C. Tujuan Penulis 

Tujuan penulis ada 2 bagian yaitu :  

1. Tujuan umum 

Mahasiswa mampu menerapkan asuhan keperawatan pada klien dengan 

gastritis. 

2. Tujuan khusus 

a. Mahasiswa mampu meningkatkan pengertian mengenai masalah yang 

berhubungan dengan gastritis. 

b. Mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada klien 

dengan gastritis. 

c. Mahasiswa mampu menerapkan teori pada mata kuliah keperawatan 

khususnya penyakit dalam. 

 

D. Manfaat Penulisan  

Manfaat penulisan ini antara lain : 

1. Sebagai bahan acuan bagi pembaca yang akan mengadakan penelitian 

terutama yang pokok masalah yang tidak jauh berbeda. 

2. Dapat menambah koleksi pustaka ilmu pengetahuan khususnya 

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Untuk masyarakat luas dan penderita gastritis dapak kembali sembuh dan 

tidak mengalami gastritis lagi. 

4. Untuk perawat mampu memberikan asuhan keperawatan pada klien 

gastritis dengan baik. 
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