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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Banyak gangguan atau masalah yang berhubungan pada saluran 

gastrointestinal, diantara pertama, gangguan mortilitas antara lain 

konstipasi, penyakit hisprung, dan gastroesofagus refluk. Kedua, kelainan 

atau kondisi inflamasi seperti penyakit appendicitis, ulkus pepticus. 

Ketiga, gangguan obstruktif seperti stenosis pylorik hypertropik. Keempat, 

syndrome seperti celiac desease, short bowel syndrome. Kelima, 

pendarahan gastrointestinal dan gangguan gastrointestinal secara umum 

seperti diare akut atau kronis dan juga penyakit yang berhubungan dengan 

asupan nutrisi seperti malnutrisi, energi protein, kemudian juga terdapat 

kelainan kongenital yang berhubungan dengan saluran pencernaan seperti 

labiopalatoskisis dan atresia anal. Sedangkan pada sistem hepatologi 

terdapat beberapa jenis penyakit yang umum seperti hepatitis, chirosis 

hepatis. 

Tetapi hingga saat ini, diare masih merupakan penyakit utama pada 

bayi dan anak di Indonesia. Penggunaan istilah diare sebenarnya lebih 

tepat dari pada gastroenteritis, karena istilah yang disebut terakhir ini 

memberikan kesan seolah-olah penyakit ini hanya disebabkan oleh infeksi, 

dan walupun disebabkan oleh infeksi, lambung jarang mengalami 

peradangan. 

Diere adalah penyebab penting kekurangan gizi, ini disebabkan 

karena adanya anoreksia pada penderita diare, sehingga penderita makan 



2 

 

lebih sedikit dari biasanya dan kemampuan menyerap sari makanan juga 

berkurang. Padahal kebutuhan sari makananya meningkat  akibat adanya 

infeksi. Setiap episod diare menyebabkan kekurangan gizi, sehingga bila 

episode diare berkepanjangan maka dampaknya terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan akan terlihat keterlambatan tubuh kembang pada anak dan 

bayi. 

Penyakit diare terutama pada bayi perlu mendapatkan tindakan 

secepatnya karena dapat membawa bencana bila terlambat. 

Diare ialah keadaan frekuensi buang air besar lebih dari empat kali 

pada bayi, dan lebih dari 3 kali pada anak; konsistensi feses cair, dapat 

berwarna hijau atau dapat pula bercampur lendir dan darah atau lendir saja 

(Ngastiyah, 2005) 

Sampai saat ini penyakit diare atau sering disebut juga 

Gastroenteritis, masih merupakan salah satu masalah kesehatan utama dari 

masyarakat di Indonesia. 

Oleh karena itu peran perawat dalam menangani klien dengan 

gangguan gastroenteritis adalah dengan memonitor intake danoutput klien, 

monitor tanda-tanda vital, monitor asupandan makanan diit klien, 

menyarankan kepada keluarga (ibu) klien untuk banyak memberikan 

minum, menjaga personal hygine, dan menjaga lingkungan agar tetap 

nyaman dan segar. 
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1.2. Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 

Mampu menganalisa efektifitas pemberian cairan untuk gangguan 

keseimbangan cairan dan elektrolit pada An.Z dengan gastroenteritis akut. 

1.2.2 Tujuan Khusus  

1. Melakukan pengkajian sebelum dan sesudah keseimbangan cairan 

pada An.Z dengan Gastroenteritis Akut. 

2. Memberikan intervensi pada An.Z dengan Gastroenteritis Akut. 

3. Melakukan evaluasi efektifitas tindakan pemberian terapi cairan pada 

An.Z dengan Gastroenteritis Akut. 

1.3. Manfaat 

1.3.1 Bagi Peneliti 

Dengan diadakannya penelitian, maka secara tidak langsung telah 

melatih kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian di bidang 

keperawatan anak serta memberikan pengalaman nyata dan dapat 

digunakan sebagai bahan masukan bagi kegiatan penelitian dimasa yang 

akan datang. 

1.3.2 Bagi Pelayanan Kesehatan 

1. Masukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, khususnya 

informasi tentang pentingnya pemberian terapi cairan dan elektrolit 

pada pasien anak yang mengalami diare. 

2. Masukan untuk menyusun program yang akan datang serta sebagai 

dasar perencanaan dalam rangka pelayanan dan usaha pencegahan 

terjadinya diare. 
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1.3.3 Bagi Orang Tua 

1. Dapat mengetahui penanganan pertama pada anak jika timbul gejala 

yang mengarah ke pencernaan pada klien dengan diare. 

2. Dapat menerapkan atau melakukan tindakan pemberian cairan setelah  

pulang dari rumah sakit atau di rumah. 

1.3.4 Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan kepada masyarakat 

khususnya para penderita diare. 


