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BAB I 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Gastritis merupakan inflamasi mukosa lambung sering di akibatkan diet 

yang salah. Kadang juga gastritis dapat menyebabkan pendarahan pada 

lambung, tapi pada hal ini jarang menjadi parah kecuali bila pada saat yang 

sama juga terjadi luka kronik pada lambung. Pendarahan pada lambung dapat 

menyebabkan muntah darah atau terdapat darah pada feces dan memerlukan 

perawatan segera. Pola makan yang tidak teratur, lambung menjadi sensitif bila 

asam lambung meningkat. Produksi HCI (asam lambung) yang berlebihan 

dapat menyebabkan terjadinya gesekan pada dinding lambung dan usus halus, 

sehingga timbul rasa nyeri yang disebut tukak lambung. Gesekan akan lebih 

parah kalau lambung dalam keadaan kosong akibat makan yang tidak teratur 

yang pada akhirnya akan mengakibatkan pendarahan pada lambung (Putri, 

Agustin, & Wulansari, 2010). 

Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi penyebab utama kematian 

secara global. Proporsi penyebab kematian PTM pada orang- orang berusia <70 

tahun penyakit Cardiovacular (39%), diikuti kanker (27%), sedangkan penyakit 

pernafasan kronis, penyakit pencernaan dan PTM lain menyebabkan sekitar 

30%, serta 4% kematian akibat penyakit diabetes. Gastritis merupakan salah 

satu masalah saluran pencernaan yang paling sering terjadi dan paling sering 

dijumpai di klinik karena diagnosisnya sering hanya bedasarkan gejala klinis 

(Tussakinah, Masrul, & Burhan, 2018). 

Word Health Organzation (WHO) mengadakan tinjauan terhadap 

beberapa Negara dunia dan mendapatkan hasil persentase dari angka kejadian 

gastritis di dunia, diantarnya Inggris 22%, China 31%, Jepang 14,5%, Kanada 
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35%, dan Prancis 29,5%. Di dunia insiden Gastritis di Asia Tenggara sekitar 

583.635 dari jumlah penduduk setiap tahunnya. Prevelensi gastritis yang di 

konfirmasi melalui endoskopi pada populasi di Shanghai sekitar 17,2% yang 

secara substantial lebih tinggi pada populasi di barat berkisar 4,1% dan bersifat 

asimptomatik. Gastritis biasanya dianggap suatu hal yang remeh namun 

gastritis  merupan awal sebuah penyakit yang dapat menyusahkan. Persentase 

dari angka kejadian gastritis di Indonesia menurut WHO tahun 2013 adalah 

40,8% (Handayani & Thomy, 2018). Angka kejadian gastritis pada beberpa 

daerah di Indonesia cukup tinggi di jawa timur, berdasarkan data profil 

kesehatan di kota malang penyakit gastritis menempati urutan ke 5 dari 10 besar 

penyakit. Menurut Dinkes (2014) Penyakit gastritis masih menjadi 10 besar 

penyakit yang menyerang masyarakat. Gastritis menduduki urutan ke 5 dari 10 

penyakit terbesar di wilayah kota Malang. Berdasarkan studi yang akan 

dilakukan di desa Banjararum Singosari 7% dari 10% masyarakat terkena 

penyakit gastritis karena suka makan yang pedas-pedas, asam-asam, dan 

makanan yang mengiritasi lambung, sedangkan 3% diantaranya mengatakan 

terkena gastritis  karena tidak teratur makan, diantranya adalah anak-anak, 

orang dewasa, lansia dan remaja. Salah satunya responden yang memeliki 

riwayat gastritis di desa banjararum adalah Ny. N, Ny. N mengalami gastritis 

kronik sejak 3 tahun yang lalu, Ny. N tau kalau penyakitnya kambuh itu gara- 

gara pola makannya yang kurang sehat. Beliau menyukai makanan yang asam 

dan pedas, minumam yang asam, dan makanan yang mengiritasi lambung. 

Berdasarkan pernyataan tersebut Peneliti ingin menggali lebih lanjut tentang 

pola makan Ny. N. 

Dampak yang ditimbulkan dari penyakit gastritis salah satunya adalah 

menganggu keadaan gizi (Shalahuddin & Rosidin, 2018). Cara untuk mencegah 

dari pada kekambuhan gastritis salah satunya dengan meningkatkan pola makan 

yang sehat, salah satunya dengan makan yang beraneka ragam, makanan yang 

banyak sumber karbohidrat, membiasakan sarapan pagi, minum air bersih 
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dalam jumlah yang cukup dan menghindari minuman beralkohol, makanan 

yang dapat mengiritasi lambung terutama pedas dan asam (Saadah, 2018). 

Karena tingginya angka kejadian gastritis akibat pola makan yang tidak 

teratur dan tidak sesuai, maka petugas kesehatan menjelaskan tentang 

bagaimana jumlah makan, frekuensi makan dan jenis makan, yang baik dan 

benar tepat bagi penderita gastritis agar pasien dapat merubah perilaku pola 

makannya menjadi lebih baik, sehingga tidak terjadi kekambuhan pada 

penderita gastritis dan tidak semakin parah (Wahyu, Supono, & Hidayah, 

2015). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Gambaran Pola Makan Pasien dengan 

Gastritis Kronik ?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penulisa Karya Tulis Ilmiah ini untuk memaparkan Gambaran 

Pola Makan Pasien dengan Gastritis Kronik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 

Penyusun Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan memberi manfaat bagi semua 

pihak yang terlibat, yaitu : 

 



4 
 

 

1.4.1 Bagi Penulis 

 

Manfaat penulisan Karya Tulis Ilmiah untuk penulis agar menambah 

wawasan pengetahuan tentang penyakit gastritis secara teori, dan dapat melatih 

penulis membuat Karya Tulis Ilmiah dengan baik dan benar. 

 

1.4.2 Bagi Institusi  

 

Manfaat penulisan Karya Tulis Ilmiah ini agar dapat dijadikan bahan 

masukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga penerapan Asuhan 

Keperawatan, terutama bagi pembaca di perpustakaan Kampus 2 Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 

1.4.3 Bagi Pasien dan Keluarga 

 

Manfaat penulisan Karya Tulis Ilmiah ini agar dapat membantu pasien 

tentang pola makan gastitis dan dapat mengontrol pola makannya, memperoleh 

informasi penting tentang penyakitnya serta membantu pasien untuk mengatur 

pola makannya dan diharapkan pola makan pasien dapat berubah dan tidak 

menjadi.i.kan komplikasi penyakit lain. 

 


