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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gastroenteritis Akut (GEA) atau diare sampai saat ini masih merupakan 

masalah kesehatan, yang mengancam nyawa di negara berkembang ataupun 

negara maju. Menurut Word Health Organization (WHO), walaupun di negara 

maju sudah terjadi perbaikan kesehatan dan ekonomi masyarakat tetapi insiden 

GEA tetap tinggi dan masih menjadi masalah kesehatan. GEA juga merupakan 

salah satu masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia, 

karena sering menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan disertai dengan 

kematian yang tinggi, terutama di Indonesia Bagian Barat (Phetisya, 2019). GEA 

didefinisikan sebagai buang air besar dengan tinja yang cair atau lembek dengan 

jumlah lebih banyak dari normal, berlangsung kurang dari 14 hari (Suharyono, 

2003).  

WHO melaporkan sekitar 3,5 juta kematian pertahun disebabkan oleh GEA, 

dimana 80% dari kematian ini mengenai anak – anak dibawah umur 5 tahun dan 

sisanya adalah pasien dewasa. Diperkirakan pada orang dewasa setiap tahunnya 

mengalami GEA sebanyak 99.000.000 kasus. Di Amerika serikat di perkirakan 

8.000.000 pasien berobat ke dokter dan lebih dari 250.000 pasien dirawat di 

rumah sakit tiap tahun (1,5% merupakan pasien dewasa) yang di sebabkan oleh 

GEA (Nurqolis,2016). 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan angka kejadian 

diare masih tinggi hal ini dilihat dari angka morbiditas dan mortalitasnya. Pada 
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tahun 2009 terjadi KLB di 24 kecamatan dengan jumlah kasus 5.756 orang, 

dengan kematian 100 orang, sedangkan tahun 2010 terjadi KLB GEA di 33 

kecamatan dengan jumlah penderita 4.204 dengan kematian 73 orang. Tahun 2016 

jumlah penderita GEA yang dilayani di sarana kesehatan Indonesia sebanyak 

3.176.079 orang dan terjadi peningkatan pada tahun 2017 menjadi 4.274.790 

orang (Kementerian Kesehatan RI, 2018).   

Menurut Riskesdas (2018) prevalensi GEA berdsarkan diagnosis nakes 

menurut provinsi 2013-2018, Bali menempati urutan kedua setelah Papua Barat 

dengan prevalensi 6,5%. Jumlah penemuan penderita diare tahun 2018 

diperkirakan sebanyak 48.734 orang. Berdasarkan data yang didapat di RSUP 

Sanglah Denpasar pada tahun pada tahun 2017-2019, pada tahun 2017 jumlah 

pasien diare yakni 1625 orang, pada tahun 2018 jumlah pasien diare yakni 1724 

orang dan pada tahun 2019 jumlah pasien diare yakni 1357 orang. 

Penyebab utama kematian yang disebabkan oleh GEA adalah dehidrasi, 

sebagai akibat kehilangan cairan dan elektrolit melalui feses. GEA dengan 

dehidrasi berat dapat menimbulkan dampak negative pada pasien antara lain 

penurunan volume cairan tubuh ( hipovolemia ). Cairan dalam tubuh manusia 

memiliki beberapa fungsi, antara lain adalah sebagai alat transportasi berbagai 

nutrisi, elektrolit dan sisa hasil metabolisme serta sebagai pengatur suhu tubuh. 

GEA akan menyebabkan volume darah berkurang sehingga dapat terjadi dampak 

negatif pada pasien antara lain syok hipovolemik dengan gejala-gejalanya yaitu 

denyut jantung menjadi cepat, denyut nadi cepat, tekanan darah menurun, pasien 

lemah, kesadaran menurun, dan diuresis berkurang, gangguan elektrolit, gangguan 

keseimbangan asam basa, dan gagal ginjal akut yang menyebabkan berkurangnya 
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perfusi jaringan (Sudoyo, 2009). Menurut data dari WHO GEA dengan 

hipovolemia menimbulkan korban 1,5 juta jiwa dan masih menempati urutan ke 7 

dari sepuluh penyebab kematian di dunia. Berdasarkan hal tersebut GEA dapat 

menyebabkan pasien syok hipovolemik hingga kematian dengan masalah 

keperawatan hipovolemia.  

Hipovolemia adalah suatu kondisi akibat kekurangan volume cairan 

ekstraseluler (CES), dan dapat terjadi karena kehilangan cairan melalui kulit, 

ginjal, gastrointestinal, perdarahan sehingga dapat menimbulkan syok 

hipovolemia (Tarwoto & Wartonah, 2015). Hipovolemia merupakan penurunan 

volume cairan intravaskular, interstisial, dan/ atau intraselular (Tim Pokja SDKI 

DPP PPNI, 2016).   

Tingginya kasus diare dan komplikasi yang mengakibatkan kematian 

membutuhkan peran petugas kesehatan untuk menurunkan angka kematian serta 

perburukan kondisi akibat GEA dengan hipovolemia. Perawat dapat melakukan 

asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, intervensi, implementasi dan 

evaluasi. 

Pengkajian yang dilakukan pada pasien GEA dengan masalah keperawatan 

hipovolemia berfokus pada keluhan utama berupa rasa lemah, mengeluh haus, 

suhu tubuh meningkat, membran mukosa kering, turgor kulit menurun, nadi 

teraba lemah, frekuensi nadi meningkat, dan tekanan darah menurun karena itu, 

pengobatan awal untuk mencegah dan mengatasi masalah hipovolemia sangat 

penting pada pasien dengan GEA (Mendri, 2018). 

Penatalaksanaan secara kegawatdaruratan pada kasus hipovolemia 

dilakukan dengan tindakan kolaboratif seperti pemulihan volume cairan dengan 
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rehidrasi, perbaikan perfusi jaringan dan rehidrasi oral pada pediatrik yang 

disesuaikan dengan tingkat hipovolemia (Sunatrio, 2000a). Rehidrasi dilakukan 

bertujuan untuk meningkatkan perfusi jaringan sehingga meminimalkan derajat 

dan lamanya hipoksia jaringan (Sunatrio, 2000b). Proses rehidrasi cairan yang 

akurat membutuhkan beberapa parameter yang dapat memonitor cairan dan 

hemodinamik. Seperti dijelaskan oleh Sutanto (2004), bahwa parameter rehidrasi 

dapat dilakukan secara invasif dan noninvasif. Pemantauan hemodinamik sebagai 

parameter baik invasif dan noninvasif mempunyai kelebihan dan kekuranganya. 

Kelebihan dari parameter invasif adalah hasilnya lebih akurat, sedangkan 

kekurangannya tidak mudah dilakukan karena kolapsnya pembuluh darah pada 

kondisi dehidrasi, membutuhkan biaya yang mahal, persiapan pasien dan alat 

membutuhkan waktu yang lama, memerlukan keahlian dan keterampilan khusus 

bagi petugas untuk pengukurannya dan adanya komplikasi seperti pneumothorak, 

hematothorak dan aritmia jantung.  

Salah satu parameter noninvasive yang dapat dilakukan adalah passive leg 

raising (PLR). PLR adalah suatu tehnik reversible yang meningkatkan volume 

darah di jantung dengan cara meninggikan ekstremitas bawah setinggi 45 derajat 

(Marik. P, 2011). Tujuan dari PLR adalah untuk meningkatkan preload dan stroke 

volume. Posisi PLR tersebut membuat adanya perubahan hemodinamik (tekanan 

darah dan MAP) sesudah PLR sebagai tanda untuk memprediksi respon cairan 

pada pasien dengan hipovolemia dengan cepat ( Misniati, 2015). 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas penulis tertarik untuk 

menyajikan studi kasus dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “Asuhan 
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Keperawatan Hipovolemia pada Pasien Gastroenteritis Akut (GEA) di IGD RSUP 

Sanglah Denpasar Tahun 2021”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan 

masalah dalam karya tulis ilmiah ini adalah:  ”Bagaimanakah Asuhan 

Keperawatan Hipovolemia pada Pasien Gastroenteritis Akut (GEA) di IGD RSUP 

Sanglah Denpasar Tahun 2021?”. 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan umum 

Secara umum karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui asuhan 

keperawatan hipovolemia pada pasien Gastroenteritis Akut (GEA) di IGD RSUP 

Sanglah Denpasar Tahun 2021. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian pada pasien Gastroenteritis Akut (GEA) dengan 

hipovolemia di IGD RSUP Sanglah Denpasar tahun 2021, bertujuan untuk :  

a. Mendeskripsikan pengkajian data asuhan keperawatan hipovolemia pada 

pasien Gastroenteritis Akut (GEA) di IGD RSUP Sanglah Denpasar tahun 

2021. 

b. Mendeskripsikan diagnosis keperawatan hipovolemia pada pasien 

Gastroenteritis Akut (GEA) di IGD RSUP Sanglah Denpasar tahun 2021. 

c. Mendeskripsikan intervensi keperawatan hipovolemia pada pasien 

Gastroenteritis Akut (GEA) di IGD RSUP Sanglah Denpasar tahun 2021. 
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d. Mendeskripsikan implementasi keperawatan hipovolemia pada pasien 

Gastroenteritis Akut (GEA) di IGD RSUP Sanglah Denpasar tahun 2021. 

e. Mendeskripsikan evaluasi asuhan keperawatan hipovolemia pada pasien 

Gastroenteritis Akut (GEA) di IGD RSUP Sanglah Denpasar tahun 2021. 

f. Menganalisis intervensi inovasi keperawatan passive leg raising (PLR) 

sebagai parameter responsif cairan dalam asuhan keperawatan hipovolemia 

pada pasien Gastroenteritis Akut (GEA) di IGD RSUP Sanglah Denpasar 

tahun 2021. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi peneliti 

Memberikan pengalaman yang nyata untuk melakukan observasi dalam 

memberikan asuhan keperawatan pada pasien GEA dengan hipovolemia dan 

untuk menambah pengetahuan peneliti khususnya dalam penatalaksanaan 

keperawatan pada pasien GEA. 

b. Bagi ilmu pengetahuan 

1) Dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan ilmu keperawatan 

tentang asuhan keperawatan pada pasien GEA dengan hipovolemia  

2) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien GEA dengan hipovolemia. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi pelayanan kesehatan 

1) Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang asuhan 

keperawatan pada pasien GEA dengan hipovolemia.  
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2) Dapat membantu menerapkan asuhan keperawatan pada pasien GEA dengan 

hipovolemia  

b. Bagi pasien  

Memberikan pengetahuan tambahan pada pasien dan keluarga sehingga 

dapat lebih mengetahui tentang penyakit GEA dan dapat mengetahui cara 

merawat anggota keluarga yang mengalami penyakit GEA. 

c. Bagi insitusi pendidikan 

Dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi institusi pendidikan dalam 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 


