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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Gatritis merupakan inflamasi dari lapisan mukosa dan submukosa gaster 

atau lambung, keluhan lainnya adalah mual, muntah, kembung, rasa penuh atau 

terbakar di perut bagian atas (Andri dkk, 2011). Gastritis adalah suatu 

peradangan atau pendarahan pada mukosa lambung yang disebabkan oleh 

faktor iritasi, infeksi, dan ketidakteraturan dalam pola makan, misalnya telat 

makan, makan terlalu banyak, suka mengonsumsi makanan yang berbumbu 

merangsang, asam, dan pedas (Suparyanto, 2012). Penderita gastritis penyakit 

ini sangat menganggu aktifitas sehari-hari. Pasien akan mengalami keluhan mual, 

muntah, kembung, rasa penuh atau terbakar di perut bagian atas. 

  Berdasarkan penelitian WHO (2012) menyatakan bahwa prevalensi gastritis 

di Negara Indonesia dengan jumlah 40,8%. Penyakit gastritis di Indonesia 

menurut Profil Kesehatan tahun 2011 merupakan kedalam 10 penyakit rawat inap 

di rumah sakit sejumlah 30.154  pasien (4,9%). 

  Penyebab gastritis dapat dibedakan atas faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal disebabkan oleh adanya kondisi yang memicu keluarnya asam lambung 

yang berlebihan yang membuat tidak nyaman. Faktor eksternal disebabkan oleh 

iritasi dan infeksi pada lambung. Faktor resiko yang menyebabkan gastritis 

adalah penggunaan obat aspirin atau anti radang non steroid yang tidak sesuai 

aturan pakai, infeksi kuman Helicobacter pyilori, kebiasaan yang kurang baik 
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seperti merokok dan minum-minuman beralkohol, kebiasaan makan tidak teratur, 

suka mengkonsumsi makanan yang pedas dan asam, serta mengalami stress 

(Purnomo, 2009). Penyakit gastritis apabila tidak ditangani dengan benar maka 

akan menimbulkan komplikasi yang diantaranya adalah peptic ulcer, gangguan 

absorbsi vitamin B12, dan kanker lambung. Pengaruh penyakit ini akan 

mempengaruhi kualitas hidup seseorang oleh karena itu perlu adanya 

penanganan dan perawatan yang baik setelah terkena penyakit gastritis. 

  Dampak penyakit gastritis dapat mengganggu status gizi seseorang. Status 

gizi dapat berupa kurang, baik, atau normal maupun lebih. Kekurangan salah satu 

zat gizi dapat menyebabkan timbulnya penyakit defisiensi. Kekurangan dalam 

batas marginal dapat menimbulkan gangguan yang sifatnya lebih ringan atau 

menurunnya kemampuan fungsional dalam tubuh. Kekurangan vitamin B1 dapat 

menyebabkan badan mudah lelah, serta turunnya sisten imun dalam tubuh 

terhadap infeksi sehingga tubuh mudah terserang suatu penyakit. 

  Kepatuhan diet yang dijalankan oleh pasien dipengaruhi oleh beberapa faktor 

salah satunya adalah faktor pendidikan yang ditempuh oleh pasien. Pasien yang 

memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda sehingga setiap pasien memiliki 

beragam sudut pandang, pola berfikir dalam memutuskan suatu hal dan 

penerimaan akan terapi diet yang dijalani selama proses penyembuhan. 

Pendidikan ini sangat mempengaruhi seseorang dalam menerima suatu informasi 

tentang gizi atau pengetahuan gizi, adanya pendidikan gizi ini diharapkan semua 

orang dapat mengetahui dan memahami pentingnya makanan yang dikonsumsi 



3 
 

memiliki kandungan gizi yang baik sehingga mampu bersikap dan bertindak 

sesuai norma-norma gizi yang ada (Supariasa, 2007).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismail et,al (2012) menunjukkan adanya 

hubungan tingkat pendidikan dengan kepatuhan diet pasien GGK, dimana 

pendidikan merupakan suatu hal yang penting, semakin tinggi pendidikan 

seseorang diharapkan mampu dalam membuat seseorang untuk selalu 

melaksanakan sesuai yang sifatnya penting untuk dirinya maupun sekitarnya.   

Dukungan keluarga adalah bantuan yang diterima oleh salah satu anggota 

keluarga dari keluarga lainnya dalam rangka menjalankan fungsi keluarga. 

Keluarga merupakan unit terkecil yang terdekat dengan pasien sehingga keluarga 

dalam menjadi motivator yang baik untuk mendukung dan mengingatkan pasien 

bila pasien lupa dalam menjalankan diet. Penelitian yang dilakukan Pratiwi dan 

Endang (2009) yang berhubungan dengan dukungan keluarga menunjukkan 

adanya hubungan antara dukungan dengan kepatuhan diet pada pasien diabetes 

militus tipe 2 rawat jalan di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso menunjukkan 

hasil ada hubungan antara dukungan keluarga dan kepatuhan diet.  

  Berdasarkan survei yang dilakukan pada Bulan januari-maret tahun 2015 di 

RSUD Sukoharjo sebanyak 186 pasien. Pasien gastritis di RSUD Sukoharjo 

dengan prevalensi 4,13% urutan nomor 5 dari jumlah pasien rawat inap. Jumlah 

pasien ini didapatkan dari data rekam medis pasien tahun 2015 yang sedang 

menjalani perawatan rawat inap di RSUD Sukoharjo. 
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  Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan melakukan penelitian 

tentang hubungan tingkat pendidikan dan dukungan keluarga terhadap 

kepatuhan diet pasien gastritis di RSUD Sukoharjo.  

 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan dalam penelitian 

ini adalah “apakah ada hubungan tingkat pendidikan dan dukungan keluarga 

pasien terhadap kepatuhan diet pasien gastritis di RSUD Sukoharjo”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

 Mengidentifikasi hubungan tingkat pendidikan dan dukungan keluarga pasien 

terhadap kepatuhan diet gastritis di RSUD Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan tingkat pedidikan pasien yang menjalani diet gastritis 

selama di rumah sakit 

b. Mendiskripsikan dukungan keluarga pasien gastritis selama di rumah sakit 

c. Mendiskripsikan kepatuhan menjalani diet gastritis selama di rumah sakit 

d. Menganalisis hubungan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan diet gastritis 

e. Menganalisis hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan diet 

gastritis.  
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi : 

1. Rumah sakit RSUD Sukoharjo 

 Dapat memberikan masukkan mengenai kepatuhan diet pasien gastritis 

sehingga rumah sakit dapat meningkatkan konseling di rumah sakit. 

2. Pasien Gastritis 

 Dapat menambah pengetahuan pasien tentang kepatuhan dalam menjalankan 

diet dirumah sakit. 

3. Peneliti lanjut 

 Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam menangani pasien. 

 

 


