
BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang A.

    Bayi atau balita-balita adalah individu yang masih bergantung pada orang 

dewasa dan lingkungannya, artinya membutuhkan lingkungan yang dapat 

memfasilitasi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan untuk belajar mandiri 

(Supartini,2004). Balita merupakan generasi penerus bangsa maka dari itu harus 

tumbuh menjadi balita yang sehat dan cerdas.  

    (Supartini,2004) mengemukakan bahwa sehat dalam keperawatan balita 

adalah sehat dalam rentang sehat-sakit. Sehat adalah keadaan kesejahteraan 

optimal antara fisik, mental, dan sosial yang harus dicapai sepanjang kehidupan 

balita dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang 

optimal sesuai dengan usianya. Balita sakit dalam hal ini, akan mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikologis, intelektual, sosial dan spiritual. 

Balita balita merupakan kelompok penduduk pasif dan rentan terhadap gangguan 

kesehatan dan gizi. Bayi dan balita-balita di bawah lima tahun mengalami tumbuh 

kembang yang mengagumkan. Di masa ini berbagai penyakit menular mudah 

menyerang karena sistem kekebalan yang belum sempurna. Masalah kesehatan 

yang saat ini sering muncul pada balita dan balita adalah gastroenteritis, 

gastroenteritis atau yang lebih dikenal dengan diare merupakan penyebab utama 

kesakitan dan kematian pada balita di Negara berkembang contohnya Indonesia 

(Sodikin, 2012). 

    Diare adalah masalah kesehatan yang cukup banyak dialami oleh penduduk 

Indonesia. Masalah ini dapat dilihat dari meningkatnya angka penderita diare dari 
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tahun ke tahun. Di dunia, sebanyak 6 juta balita meninggal setiap tahun karena 

diare, sebagian kejadian tersebut terjadi di negara berkembang (Mendri, 2017). 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan diare sebagai kejadian buang 

air besar dengan konsistensi lebih cair dari biasanya, dengan frekuensi lebih dari 

tiga kali dalam sehari. Definisi ini lebih menekankan pada konsistensi tinja 

daripada frekuensinya. Jika frekuensi BAB meningkat namun konsistensi tinja 

padat, maka tidak disebut sebagai diare. Diare juga didefinisikan sebagai suatu 

kumpulan dari gejala infeksi saluran pencernaan yang dapat disebabkan oleh 

beberapa organisme seperti bakteri, virus, dan parasit. Beberapa organisme 

tersebut biasanya menginfeksi saluran pencernaan manusia melalui makanan dan 

minuman yang telah tercemar oleh organisme tersebut food borne disease 

(Mendri, 2017). 

    Diare hingga saat ini masih merupakan salah satu penyebab utama 

kesakitan dan kematian hampir di seluruh daerah geografis di dunia, dan semua 

kelompok usia bisa terinfeksi diare. Menurut World Health Organization (WHO) 

pada tahun 2009-2010 diare merupakan penyebab kematian nomor tiga pada bayi 

baik di dunia maupun di Asia Tenggara dengan Proportional Mortality Ratio 

(PMR) 17-18%. Penyakit diare masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di 

negara berkembang termasuk di Indonesia dan merupakan salah satu penyebab 

kematian dan kesakitan tertinggi pada balita, terutama usia di bawah 5 tahun. Di 

dunia, dimana 6 juta balita meninggal setiap tahunnya karena diare dan sebagian 

besar kejadian tersebut terjadi di negara berkembang. Sebagai gambaran 17% 

kematian balita di dunia disebabkan oleh diare. Di Indonesia diare merupakan 
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penyebab kematian bayi 42%, kematian golongan usia 1-4 tahun karena diare 

25,2% (Riskesdas, 2007). 

   Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menyatakan prevalensi 

diare di Indonesia menurut data provinsi yaitu dengan prevalensi tertinggi terjadi 

di Papua dengan persentase (14,7%) dan provinsi dengan prevalensi terendah di 

Bangka Belitung dengan persentase (3,4%) sedangkan prevalensi diare di Bali 

dengan persentase (5,5%). Hasil prevalensi diare berdasarkan karakteristik 

kelompok umur, dengan prevalensi tertinggi umur 1-4 tahun dengan persentase 

(12,2%) dan prevalensi terendah umur 5-14 tahun dengan persentase (6,2%) 

(Penelitian & Pengembangan, 2013). Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar 

Provinsi Bali tahun 2013 menyatakan prevalensi insiden diare menurut 

Kabupaten/Kota, dengan prevalensi tertinggi di Kabupaten Buleleng dengan 

persentase (7,6%) dan prevalensi terendah di Kota Denpasar dengan persentase 

(3,2%) sedangkan Kabupaten Badung berada di urutan ke 5 dengan persentase 

(5,5%). Hasil prevalensi insiden diare menurut karakteristik pada kelompok umur 

1- 5 tahun yaitu dengan prevalensi 3,8% (Penelitian & Pengembangan, 2013). 

Berdasarkan data yang didapat di RSUD Mangusada Badung pada tahun 2015-

2017, pada tahun 2015 jumlah pasien diare yakni 149 orang dengan kelompok 

umur 1-4 tahun sejumlah 48 orang, pada tahun 2016 jumlah pasien diare yakni 

220 orang dengan kelompok umur 1-4 tahun sejumlah 59 orang dan pada tahun 

2017 jumlah pasien diare yakni 278 orang dengan kelompok umur 1-4 tahun 

sejumlah 87 orang. 

   Diare adalah buang air besar yang terjadi pada bayi dan balita yang 

sebelumnya nampak sehat, dengan frekuensi tiga kali atau lebih per hari, disertai 
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perubahan tinja menjadi cair, dengan atau tanpa lendir dan darah. Apabila pada 

diare pengeluaran cairan melebihi pemasukan maka akan terjadi defisit cairan 

tubuh, maka akan terjadi dehidrasi. Berdasarkan derajat dehidrasi maka diare 

dapat dibagi menjadi diare tanpa dehidrasi, diare dehidrasi ringan sedang dan 

diare dehidrasi berat. Pada dehidrasi berat terjadi defisit cairan sama dengan atau 

lebih dari 10% berat badan. Balita dan terutama bayi memiliki risiko yang lebih 

besar untuk menderita dehidrasi dibandingkan orang dewasa.(Pediatri, 2011). 

   Pada diare dengan dehidrasi menyebabkan penurunan volume cairan tubuh 

(Hipovolemia) yang menyebabkan berkurangnya perfusi jaringan. Pada diare akut 

dengan dehidrasi berat, volume darah berkurang sehingga dapat terjadi dampak 

negatif pada bayi dan balita–balita antara lain syok hipovolemik (dengan gejala-

gejalanya yaitu denyut jantung menjadi cepat, denyut nadi cepat, kecil, tekanan 

darah menurun, pasien lemah, kesadaran menurun, dan diuresis berkurang), 

gangguan elektrolit, gangguan keseimbangan asam basa, gagal ginjal akut, dan 

proses tumbuh kembang balita terhambat yang pada akhirnya dapat menurunkan 

kualitas hidup balita di masa depan (Jurnalis, Sayoeti, & Dewi, 2015). Dehidrasi 

memicu gangguan kesehatan, mulai dari gangguan ringan seperti haus, 

gelisah,suhu tubuh meningkat, mudah mengantuk, hingga penyakit berat seperti 

penurunan fungsi ginjal dan dapat menyebabkan hipovolemia. Hipovolemia 

merupakan penurunan volume cairan intravaskuler, interstisial, dan/ atau 

intraselular (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). 

     Tingginya kasus diare dan komplikasi yang dapat berakibat kematian serta 

mudahnya penularan penyakit diare membutuhkan peran petugas kesehatan 

termasuk untuk menurunkan angka kejadian diare. Perawat dapat melakukan 
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pemberian asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian yang dilakukan pada 

pasien balita diare dengan masalah keperawatan hipovolemia yaitu berfokus pada 

keluhan utama berupa merasa lemah, mengeluh haus, suhu tubuh meningkat, 

membran mukosa kering. Karena itu, pengobatan awal untuk mencegah dan 

mengatasi masalah hipovolemia sangat penting pada balita dengan diare (Pediatri, 

2011).  

   Pada kasus diare ada beberapa masalah keperawatan yang menyertai kasus 

diare tersebut, diantaranya adalah defisit nutrisi, risiko hipovolemia, hipovolemia, 

risiko ketidakseimbangan elektrolit. 

     Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas penulis tertarik untuk 

menyajikan studi kasus dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul Gambaran 

Asuhan Keperawatan Pada Pasien Balita Diare Dengan Masalah Keperawatan 

Hipovolemia. 

 Rumusan Masalah Penelitian B.

   Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini 

adalah: “Bagaimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien Balita Diare 

Dengan Masalah Keperawatan Hipovolemia?”.  

 Tujuan Penelitian C.

1. Tujuan Umum 

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan 

pada balita Diare dengan masalah keperawatan hipovolemia. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengobservasi pengkajian yang dilakukan perawat pada balita Diare dengan 

masalah keperawatan Hipovolemia. 



6 
 

b. Mengobservasi diagnosa keperawatan yang telah dirumuskan perawat pada 

balita Diare dengan masalah keperawatan Hipovolemia. 

c. Mengobservasi intervensi keperawatan yang direncanakan oleh perawat pada 

balita Diare dengan masalah keperawatan Hipovolemia. 

d. Mengobservasi implementasi keperawatan yang dilakukan perawat pada balita 

Diare dengan masalah keperawatan Hipovolemia. 

e. Mengobservasi hasil evaluasi perawat pada balita Diare dengan masalah 

keperawatan Hipovolemia. 

 Manfaat Penelitian D.

1. Manfaat Teoritis 

a. Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan Teknologi dalam asuhan keperawatan pada balita Diare 

dengan masalah keperawatan Hipovolemia. 

b. Hasil karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai data dasar 

penelitian selanjutnya dengan metode yang berbeda. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

   Menambah pengetahuan dan informasi bagi peneliti tentang asuhan 

keperawatan pada pasien balita Diare dengan masalah keperawatan Hipovolemia. 

Peneliti berharap ini dapat menjadi salah satu cara peneliti dalam mengaplikasikan 

ilmu yang diperoleh dari institusi pendidikan. 
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b. Bagi rumah sakit  

   Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat dalam peningkatan 

inovasi dalam asuhan keperawatan pada balita Diare dengan masalah keperawatan 

Hipovolemia. 

c. Bagi klien dan keluarga  

   Sebagai media informasi keluarga tentang Hi 


