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     BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gastroenteritis saat ini masih merupakan masalah kesehatan yang 

sering terjadi pada masyarakat. Gastroenteritis juga merupakan penyebab utama 

kesakitan dan kematian pada anak di berbagai Negara. Gastroenteritis dapat 

menyerang semua kelompok usia terutama pada anak. Anak lebih rentan 

mengalami diare, karena sistem pertahanan tubuh anak belum sempurna 

(Paramita, 2017). 

Gastroenteritis akut perlu tatalaksana yang cepat dan tepat. 

Gastroenteritis akut merupakan peningkatan pengeluaran tinja dengan 

konsistensi lebih lunak atau lebih cair dari biasanya, dan terjadi paling sedikit 

tiga kali dalam 24 jam. Sementara untuk bayi dan anak-anak, Gastroenteritis 

akut didefinisikan sebagai pengeluaran tinja >10 g/kg/24 jam, sedangkan rata-

rata pengeluaran tinja normal bayi sebesar 5-10 g/kg/ 24 jam, penanganan 

gastroenteritis sangat penting dan harus selalu diwaspadai karena sering terjadi 

keterlambatan dalam pertolongan dan mengakibatkan kematian (Maidarti dan 

Rima Dewi, 2017). 

Menurut World Health Organization (WHO 2018) saat ini penyakit 

Gastroenteritis diderita 66 juta orang di dunia. Gastroenteritis Akut adalah 

penyebab nomor satu kematian balita di seluruh dunia, dimana setiap tahun 1,5 
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juta balita meninggal dunia akibat diare. Meskipun mortalitas dari diare dapat 

diturunkan dengan program rehidrasi atau terapi cairan namun angka 

kesakitannya masih tetap tinggi. Di dunia, terdapat 1,7 miliar kasus diare yang 

terjadi setiap tahunnya (Veneziano, 2017). 

Prevalensi dari hasil Riset Kesehatan Dasar Nasional (RISKESDAS) 

pada tahun 2013, penderita diare di Indonesia berasal dari semua umur, namun 

prevalensi tertinggi penyakit diare diderita oleh balita, terutama pada usia <1 th 

(7%) dan 1-4 tahun (6,7). Penyakit Gastroenteritis Akut merupakan penyakit 

endemis di Indonesia dan juga merupakan penyakit potensial KLB yang sering 

disertai dengan kematian. Gastroenteritis Akut di Jawa Timur Menurut Reno 

(2017) terdapat 33.832 orang yang menderita Gastroenteritis Akut ditemukan 

dan di tangani pada tahun 2018 adalah 28.869 sehinga cakupan kasus diare yang 

ditemukan dan ditangani sebesar 85,3%. Data dari Dinkes Propinsi JawaTimur 

didapatkan penderita diare yang dapat dilayani oleh pelayanan pada tahun 2016 

adalah sebesar 4.870 penderita, tapi pada tahun 2017 cakupan yang diterima 

mencapai 5.960 penderita dan yang meninggal sekitar 3330 penderita (55%) 

disebabkan oleh diare dan 2630 penderita (44%) dinyatakan sembuh.(Jawang, 

Sanubari, & Kinasih, 2019).  

Pada tahun 2015 diare di Lamongan sebanyak 25.925 kasus (Dinas 

Kesehatan Kabupaten Lamongan, 2015) . Data dari profil kesehatan Kabupaten 

Lamongan menurut laporan Surveilans Terpadu Penyakit (STP) berbasis 

Puskesmas Kabupaten Lamongan tahun 2016, menyatakan bahwa penyakit 
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diare di Lamongan mencapai 14.219 orang yang terdiri dari 7.439 orang laki-

laki dan 6.780 orang perempuan. Dari jumlah target penemuan sebesar 32.081 

orang yang terdiri dari 15.582 orang laki-laki dan 16.499 orang perempuan 

dengan besar angka kesakitan 270 per 1.000 penduduk. Dengan catatan jumlah 

kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas termasuk 

kasus yang ditemukan di rumah sakit (Profil Kesehatan Kabupaten Lamongan, 

2016). 

Data pada tahun 2017 diare merupakan penyebab kematian anak 

nomor dua dan pertama disebabkan oleh demam berdarah dengan kasus diare di 

Lamongan sebanyak 31.350 (97,70%) orang yang terdiri dari 14.698 orang 

laki-laki dan 16.652 orang perempuan (Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, 

2017). Dari data tersebut dapat disimpulkan terjadi peningkatan pada diare di 

Kabupaten Lamongan. 

Penyebab tersering gastroenteritis akut pada anak disebabkan oleh 

rotavirus. Mikroorganisme seperti bakteri, virus dan protozoadapat 

menyebabkan diare. Eschericia coli enterotoksigenic, Shigella sp, 

Campylobacterjejuni, dan Cryptosporidium sp merupakan mikroorganisme 

tersering penyebab diare pada anak.11 Virus atau bakteri dapat masuk ke 

dalam tubuh bersama makanan dan minuman. Virus atau bakteri tersebut akan 

sampai ke sel–sel epitel usus halus dan akan menyebabkan infeksi, sehingga 

dapat merusak sel-sel epitel tersebut. Sel–sel epitel yang rusak akan digantikan 

digantikan oleh sel-sel epitel yang belum matang sehingga fungsi sel–sel ini 
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masih belum optimal. Selanjutnya,vili–vili usus halus mengalami atrofi yang 

mengakibatkan tidak terserapnya cairan dan makanan dengan baik. Cairan dan 

makanan yang tidak terserap akan terkumpul di usus halus dan tekanan 

osmotik usus akan meningkat. Hal ini menyebabkan banyak cairan ditarik ke 

dalam lumen usus. Cairan dan makanan yang tidak diserap tadi akan terdorong 

keluar melalui anus dan terjadilah diare. Penderita dengan diare cair 

mengeluarkan tinja yang mengandung sejumlah ion natrium, klorida, dan 

bikarbonat. Kehilangan air dan elektrolit ini bertambah bila ada muntah dan 

kehilangan air juga meningkat bila ada panas. Hal ini dapat menyebabkan 

dehidrasi, asidosis metabolik dan hipokalemia. Dehidrasi merupakan keadaan 

yang paling berbahaya karena dapat menyebabkan hipovolemia, kolaps 

kardiovaskuler dan kematian bila tidak diobati dengan tepat. Dehidrasi yang 

terjadi menurut tonisitas plasma dapat berupa dehidrasi isotonik, dehidrasi 

hipertonik (hipernatremik) atau dehidrasi hipotonik. Menurut derajat 

dehidrasinya bisa tanpa dehidrasi, dehidrasi ringan, dehidrasi sedang atau 

dehidrasi berat.  (Utami, 2016). Widagdo (2011) menjelaskan bahwa virus 

tersebar dengan cara fekal oral bersama makanan dan minuman, dari beberapa 

ditularkan secara airborne yaitu norovirus, Virus penyebab diare secara selektif 

menginfeksi dan merusak sel-sel di ujung jonjot yang rata disertai adanya 

sebukan sel radang mononuclear pada lamina propania sedang pada mukosa 

lambung tidak terdapat perubahan walaupun penyakit dikenal sebagai 

gastroenteristis. 
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Diare juga dapat terjadi akibat masuknya mokroorganisme hidup ke 

dalam usus setelah berhasil melewati rintangan asam lambung. 

Mikroorganisme tersebut berkembangbiak, kemudian mengeluarkan toksin dan 

akibat toksin tersebut terjadi hipersekresi yang selanjutnya akan menimbulkan 

diare. Mikroorganisme memproduksi toksin. Enterotoksin yang di produksi 

agen bakteri (seperti E. Coli dan Vibrio cholera) akan memberikan efek lansung 

dalam peningkatan pengeluaran sekresi air ke dalam lumen gastrointestinal. 

Diare lebih dominan menyerang balita karena daya tahan tubuhnya yang masih 

lemah, sehingga balita sangat rentan terhadap penyebaran bakteri penyebab 

diare. Jika diare disertai muntah berkelanjutan akan menyebabkan dehidrasi. 

Inilah yang harus selalu diwaspadai karena sering terjadi keterlambatan dalam 

pertolongan dan mengakibatkan kematian (Maidarti dan Rima Dewi, 2017). 

Penyakit diare pada anak juga sebagai penyebab kurang gizi sebab 

diare menyebabkan anoreksia (kurang nafsu makan) sehingga mengurangi 

asupan gizi dan daya serap tubuh terhadap sari makanan, terlebih jika terjadi 

dalam kondisi infeksi. Oleh karena itu diare yang terus menerus akan 

mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang 

pada akhirnya dapat menurunkan kualitas hidup anak di masa depan. 

(Poernomo, Setiawati, Hadisaputro, Budhi, & Adi, 2016) . 

Tindakan yang perlu dilakukan pada pasien Gastroenteritis Akut 

dengan diare yaitu manajemen diare (I.03101) (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 

2018). mengidentifikasi penyakit diare, mengidentifikasi riwayat pemberian 
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makanan, memonitor warna, volume, fekuensi dan kosistensi tinja, memonitor 

jumlah pengeluaran diare, memberikan asupan cairan oral, memasang jalur 

intravena, mengambil sampel darah untuk pemeriksaan darah lengkap, 

menganjurkan makanan porsi kecil tapi sering, menganjurkan melanjutkan 

pemberian air susu, berkolaborasi pemberian obat antimodilitas. Selain itu, 

manajemen diare salah satunya adalah dengan mengamati turgor kulit secara 

berkala untuk mengetahui tingkat dehidrasi (NIC, 2016). Aspek yang paling 

penting adalah menjaga keseimbangan cairan dan elektolit, ini dilakukan 

dengan cara rehidrasi oral, yang harus dilakukan pada semua pasien, kecuali 

jika tidak dapat minum atau diare hebat yang membahayakan jiwa yang 

memerlukan hidrasi intravena. Status hidrasi harus dipantau dengan baik 

dengan memerhatikan tanda-tanda vital, pernafasan dan urin, serta penyesuaian 

infus jika diperlukan. Jumlah cairan yang hendak diberikan sesuai dengan 

jumlah cairan yang keluar (Veneziano, 2017) 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk membuat 

karya tulis ilmiah laporan studi kasus dengan judul “Asuhan Keperawatan 

Diare pada Anak Gastroenteritis Akut (GEA) di Ruang Paviliun Roudloh 

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan”. 

1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dan masalah sangat luas, maka 

dalam penyusunan karya tulis ini penulis membatasi permasalahan yaitu Asuhan 

Keperawatan Diare pada Anak Gastroenteritis Akut (GEA) di Ruang Paviliun 
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Roudloh Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah Asuhan Keperawatan Diare pada Anak Gastroenteritis 

Akut (GEA) di Ruang Paviliun Roudloh Rumah Sakit Muhammadiyah 

Lamongan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mampu melaksanakan Asuhan Keperawatan Diare pada Anak 

Gastroenteritis Akut (GEA) di Ruang Paviliun Roudloh Rumah Sakit 

Muhammadiyah Lamongan. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Melakukan pengkajian Asuhan Keperawatan Diare pada Anak

Gastroenteritis Akut (GEA) di Ruang Paviliun Roudloh Rumah

Sakit Muhammadiyah Lamongan.

2. Mentapkan diagnosis Asuhan Keperawatan Diare pada Anak

Gastroenteritis Akut (GEA) di Ruang Paviliun Roudloh Rumah

Sakit Muhammadiyah Lamongan.

3. Menyusun rencana keperawatan Asuhan Keperawatan Diare pada

Anak Gastroenteritis Akut (GEA) di Ruang Paviliun Roudloh

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEPERAWATAN DIARE... NILA ALFINA



 
 

 

 

8 
 

    

 

4. Melaksanakan tindakan keperawatan Asuhan Keperawatan Diare 

pada Anak Gastroenteritis Akut (GEA) di Ruang Paviliun Roudloh 

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. 

5. Melakukan evaluasi Asuhan Keperawatan Diare pada Anak 

Gastroenteritis Akut (GEA) di Ruang Paviliun Roudloh Rumah 

Sakit Muhammadiyah Lamongan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Dapat menambah wawasan dalam mencari pemecahan permasalahan 

pada pasien gastroenteritis akut (GEA) dengan masalah keperawatan 

diare  

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Keluarga Klien 

Meningkatkan pengetahuan bagi keluarga tentang perawatan anak 

Gastroenteritis Akut terutama penatalaksanaan penanganan diare. 

Sehingga bisa mengambil keputusan yang sesuai dalam masalah, 

serta ikut dalam melakasanakan tindakan yang dilakukan oleh 

perawat. 

2. Bagi Perawat 

Dapat dijadikan bahan masukan dan tambahan dalam melakukan 

tindakan keperawatan di rumah sakit guna meningkatkan mutu 

pelayanan pada klien Gastroenteritis Akut/Diare. 
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3. Bagi Rumah Sakit

Sebagai bahan pertimbangan dalam pemecahan masalah yang

meningkatkan penatalaksanaan keperawatan pada klien

Gastroenteritis Akut/Diare.

4. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil studi akhir ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi

institusi pendidikan untuk menambah bahan masukan dan literature

bagi perpustakaan, sebagai refrensi bagi mata kuliah keperawatan

anak dan pedoman sebagai acuhan penelitian berikutny tentang

Asuhan Keperawatan Diare Pada Anak Gastroenteritis Akut (GEA)

di Ruang Paviliun Roudloh Rumah Sakit Muhammadiyah

Lamongan.

5. Bagi Penulis

Sarana untuk meningkatkan kemampuan dalam pembuatan asuhan

keperawatan dan memperbanyak pendalaman dalam memberikan

dan menyusun asuhan keperawatan diare pada anak Gastroenteritis

Akut.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEPERAWATAN DIARE... NILA ALFINA




