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  BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hepatitis telah menjadi masalah global, dimana dipengaruhi oleh pola 

makan,kebiasaan merokok,gaya hidup sehat,penggunaan obat-obatan,bahkan 

tingkat ekonomi dan pendidikan  menjadi beberapa penyebab dari penyakit 

ini (Sari, 2008). Belum banyak orang tahu tentang penyakit hepatitis sehingga 

kerap terdiagnosis ketika sudah masuk stadium lanjut. Kondisi inilah yang 

dialami hampir sebagian besar pasien hepatitis di Indonesia. Penyakit ini 

sudah ada sejak 5 SM (sebelum masehi)dan dikenal dengan namapenyakit 

kuning, tetapi sekarang penyakit ini dikenal dengan nama 

hepatitis.Berdasarkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, tenaga 

kesehatan, serta pengambilan kebijakan terhadap hepatitis menjadi persoalan 

mendasar penanggulangan hepatitis di indonesia. Beban penyakit hepatitis 

yang besar seharusnya menjadikan penanggulangan hepatitis sebagai prioritas 

bidang kesehatan. Menurut Prof David Handojo Muljono, masih sedikit 

orangyang di faksinasi hepatitis. Orang yang terinfeksi virus hepatitis pun 

belum tentu tau dirinya terinfeksi dan belum tentu memeriksakan kesehatan 

organ hatinya secara teratur. Mayoritas orang yang baru berobat setelah 

hepatitisnya menimbulkan gejalah seperti pengerasan hati (sirosis) atau 

bahkan kanker hati : kalau sudah muntah darah karena sirosis, baru mau 

periksa ke dokter kata david (Riskesdas, 2007). Padahal, dalam 

 

1 



                                                                                                                        2 
                                                                                                    

 
 

penanggulangan hepatitis, deteksi penyakit tersebut dan secara sadar 

memeriksakan diri dinilai amat penting selain pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat, kesadaran pengambilan kebijakan amat diperlukan agar hepatitis 

menjadi prioritas pembanggunan kesehatan (Bararah, 2013).  

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam Anna (2011) menyebutkan 

virus hepatitis B adalah virus yang patut diwaspadai karena 100 kali lebih 

infeksi ketimbang HIV dan 10 kali lebih mudah menginfeksi dari hepatitis C. 

Di dunia, jumlah pengidap hepatitis B kronik diperkirakan sekitar 250 juta 

dan penderita hepatitis C sekitar 150 juta. Indonesia juga menjadi negara 

tertinggi penderita hepatitis di dunia. Hj Ani Susilo Bambang Yudhoyono 

mengungkapkan saat ini diperkirakan ada sekiatar 20 juta penderita hepatitis 

B dan C di Indonesia, dan setengah dari penderita ini berpotrnsi berkembang 

menjadi penyakit hati kronik (Depkes RI, 2010). Selain itu Indonesia menjadi 

negara urutan ketiga dengan penderita hepatitis terbanyak setela Tingkoak 

dan India (Bararah, 2010). Dari 400 juta penderita hepatitis B di dunia, 12 

juta orang bermukim di Indonesia. Dari data pervalensi nasional hepatitis 

klinis sebesar 0,6 persen. Sebanyak 13 provinsi di Indonesia memiliki 

pervalensi di atas nasional. Kasus penderita hepatitis tertinggi di provinsi 

Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur. Menurut data yang diproleh dari 

kabupaten Pasuruan pada tahun 2012 angka kejadian pasien dengan penyakit 

hepatitis tercatat sebanyak 97 kasus. Dengan presentase 65% hepatitis akut 

35% kronis (Depkes,2012). Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan 

oleh peneliti didapatkan bahwa penderita hepatitis di RSUD bangil pada 
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bulan .... sampai dengan .... 2018 sebanyak .... orang (Rekam Medik RSUD 

Bangil, 2019). 

          Penyebab hepatitis di antaranya adalah virus hepatitis A,B,C,dan D, 

atau dari virus lain yaitu sitomegali, epstain, barr,  dan rubella. Dapat juga 

terjadi karena penyakit hati aotuimun, dari obat-obatan, dan kelainan genetik. 

Hepatitis telah menjadi masalah global, dimana dipengaruhi oleh pola makan, 

kebiasaan merokok, gaya hidup tidak sehat, penggunaan obat-obatan, bahkan 

tingkat ekonomi dan pendidikan menjadi beberapa penyebab dari penyakit 

ini. Hepatitis juga merupakan salah satu penyakit yang mendapatkan 

perhatianserius di Indonesia, terlebih dengan jumlah penduduk yang besar 

serta kompleksitas yang terkait. Selain itu terjadi peningkatan angka kejadian 

kasus obesitas, diabetes melitus, dan hiperlipidema, membawa konsekuensi 

bagi komplikasi hati, salah satunya hepatitis (Sari, 2008). Akibat dari 

penyakit hepatitis berdasarkan virusnya, masing – masing memiliki penyebab 

yang berbeda – beda. Diantaranya hepatitis A umumnya ditularkan melalui 

makan atau air minum yang terkontaminasi feses dari penderita hepatitis A 

yang mengandung virus hepatitis A. Kemudian hepatitis B, dapat di tularkan 

melalui cairan tubuh yang terinfeksi virus hepatitis B seperti darah,cairan 

vagina, dan air mani. Hampir sama juga dengan hepatitis B, penyakit ini 

ditularkan melalui cairan tubuh, terutama melalui jarum suntik yang di pakai 

bersama serta hubungan seksual tanpa kondom. Untuk hepatitis D rupanya 

merupakan penyakit yang jarang terjadi, namun lebih serius. Virus hepatitis 

D tidak bisa berkembang dalam tubuh tanpa adanya hepatitis B. Hepatitis D 

ditularkan melalui darah dan cairan tubuh lainnya (Smeltzer, 2013).  
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            Melihat kondisi seperti di atas maka penulis sebagai perawat 

beranggapan bahwa angka kejadian penyakit hepatitis di Indonesia sangatlah 

besar dan jika angka kejadian tersebut tidak tidak ditekan dan masalah tidak 

segera ditangani maka akan timbul masalah-masalah meliputi peningkatan 

jumlah penderita hepatitis yang akhirnya akan menambah angka kematian. 

Untuk pencegahan dan pengobatan dan dilakukan dengan mengupayakan 

pemberian vaksinasi dan imunisasi anti hepatitis dengan berbagai jenis atau 

tipe hepatitis. Vaksinasi hepatitis bertujuan untuk melindungi terhadap infeksi 

hepatitis dan bisa didapatkan di klinik, rumah sakit, praktek dokter. Selain itu, 

ada juga pengobatan tradisonal yang dapat dilakukan. Tumbuhan obat atau 

herbal yang dapat digunakan untuk mencegah dan membantu pengobatan 

hepatitis diantaranya temulawak, kunyit, meniran, jamur kayu, akar alang-

alang, rumput mutiara, buah kacang piring, dan mengkudu yang punya efek 

sebagai hepatoprotektor, yaitu melindungi hatidari pengaruh racun yang dapat 

merusak sel hati, juga bersifat anti radang, kolagogum dan khloretik, yang 

meningkatkan produksi empedu oleh hati (Smeltzer 2001).Solusi yang dapat 

dilakukan oleh perawat dalam menghindari terjadinya hepatitis yaitu perawat 

perlu memberikan penyuluhan tentang pola hidup bersih dan sehat misalnya 

dengan menjaga kebersihan sumber air agar tidak terkontaminasi virus 

hepatitis, mencuci bahan makanan yang akan di komsumsi, terutama kerang 

dan tirang, sayuran, serta buah – buahan, tidak berbagai pakian sikat gigi, 

pisau cukur, atau jarum suntik dengan orang lain, tidak menyentuh tumpahan 

darah tanpa sarung tangan pelindung, lakukan hubungan seksual yang aman, 
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misalnya dengan mengunakan kondom, atau tidak berganti – ganti pasangan, 

dan kurangi komsumsi alkohol (Sari, 2008).  

1.2 Rumusan Masalah 

          Untuk mengetahui lebih lanjut dari perawatan penyakit ini maka penulis 

akan melakukan kajian lebih lanjut dengan melakukan asuhan keperawatan 

pada pasien dengan diagnosa medis Hepatitis dengan membuatrumusan 

masalah sebagai berikut “Bagaimanakah asuhan keperawatan pada pasien 

dengan diagnosa medis Hepatitis di RSUD Babgil?”. 

1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Umum 

 Mengidentifikasi asuhan keperawatan pada klien dengan diagnosa 

medis hepatitis di RSUD Bangil Pasuruan.  

1.2.2 Tujuan Khusus 

1.2.1.1.1 Mengkaji klien di ruang melati dengan diagnosa medis Hepatitis di 

RSUD Bangil Pasuruan. 

1.3.2.2 Merumuskan diagnosa keperawatan pada klien di ruang melati dengan 

  diagnosa medis hepatitis di RSUD bangil pasuruan 

    1.3.2.3     Merencanakan tindakan keperawatan pada di ruang melati dengan  

     diagnosa medis hepatitis di RSUD Bangil Pasuruan.  

1.3.2.4    Melaksanakan tindakan keperawatan pada klien di ruang melati dengan  

  Diagnosa medis hepatitis di RSUD Bangil Pasuruan. 
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1.3.2.5 Mengevaluasi tindakan keperawatan yang telah dilakukan pada klien di 

ruang melati dengan diagnosa medis hepatitis di RSUD Bangil 

Pasuruan. 

1.3.2.6  Medokumentasikan tindakan keperawatan klien di ruang melati dengan 

 Diagnosa medis hepatitis di RSUD Bangil Pasuruan.  

1.3 Manfaat 

Terkait dengan tujuan, maka tugas akhir ini diharapkan dapat memberi  

manfaat: 

1.3.1 Akademis, hasil studi kasus ini merupakan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan khususnya dalam asuhan keperawatan pada klien dengan 

hepatitis. 

1.3.2 Secara praktis tugas akhir ini akan bermanfaat bagi: 

1.3.2.1 Bagi pelayanan keperawatan di rumah sakit  

Hasil studi kasus ini, dapat menjadi masukan bagi pelayanan di RS 

agar dapat melakukan asuhan keperawatan klien dengan hepatitis 

dengan baik. 

1.3.2.2 Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti 

berikutnya, yang akan melakukan studi kasus pada asuhan keperawatan 

pada klien dengan hepatitis. 
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1.4 Metode Penulisan  

1.4.1 Metode  

Metode dekriptif yaitu metode yang sifatnya mengugkapkan peristiwa atau 

gejala yang terjadi pada waktu sekarang yang meliputi studi kepustakaan 

yang mempelajari, mengumpulkan, membahas data dengan studi 

pendekatan proses keperawatan dengan langkah-langkah pengkajian, 

diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

1.4.2 Teknik pengumpulan data  

1.4.2.1 Wawancara 

Data diambil/diperoleh melalui percakapan baik dengan klien, keluarga 

maupun tim kesehatan lain. 

1.4.2.2 Observasi 

            Data yang diambil melalui pengamatan kepada klien. 

1.4.2.3  Pemeriksaan 

Meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium yang dapat menunjang 

menegakkan diagnosa dan penanganan selanjutnya  

1.4.2.4 Sumber Data  

1) Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoeh dari klien. 

2) Data sekunder  
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Data sekunder adalah data yang diperoleh dari keluarga atau orang terdekat klien, 

catatan medis perawat, hasil-hasil pemeriksaan, dan tim kesehatan lain.  

3) Studi kepustakaan  

Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku sumber yang berhubungan 

dengan judulstudi kasus dan masalah yang dibahas.  

1.5 Sistematika Penulisan  

Supaya lebih jelas dan lebih mudah dalam mempelajari dan memahami 

studi kasusini, secara keseluruhan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1.5.1 Bagian awal  

Bagian ini memuat halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, 

motto dan persembahan, kata pengantara, daftar isi.  

1.5.2 Bagian inti 

Bagian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub 

bab berikut ini: 

Bab 1: Pendahuluan,berisi latar belakang masalah, tujuan,manfaat  

penelitian,  sistematika penulisan studi kasus. 

Bab 2 : Tinjauan pustaka, berisi tentang konsep penyakit dari sudut medis  

dan asuhan keperawatan klien dengan diagnosa hepatitis serta 

 kerangka masalah.  

Bab 3: Tinjauan kasus,berisi tentang deskripsi data hasil pengkajian, 



                                                                                                                        9 
                                                                                                    

 
 

diagnosa, perencanaan,pelaksanaan , dan evaluasi. 

Bab 4: Pembahasan, berisi tentang perbandingan antara teori dengan 

kenyataan yang ada dilapangan . 

Bab 5: Penutup, berisi tentang simpulan dan saran.  

1.6.3 Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab 2 ini akan diuraikan secara teoritas mengenai konsep penyakit dan 

asuhan keperawatan hepatitis.Konsep pemyakit akan di uraikan 

defenisi,etiologi,dan cara penanganan secara medisAsuhan keperawataan akan 

diuraikan masalah-masalah yang muncul pada penyakit hepatitis dengan 

melakukan asuhan keperawatan terdiri dari 

pengkajian,diagnosa,perencanaan,pelaksanaan,dan evaluasi. 

2.1Konsep Penyakit 

2.1.1 Definisi 

Hepatitis adalah sutatu proses peradangan difus pada jariangan yang dapat 

disebabakan oleh infeksi virus dan oleh reaksi toksik terhadap obat-obatan serta 

bahan-bahan kimia(Hadi,1999) 

Hepatitis adalah peradangan hati,disebabkan oleh infeksiatau 

kimia.Penyebab infeksi meliputi banyak agen yang dapat menyebabkan kerusakan 

dan peradangan kelompok virus yang diketahui sebagai virus hepatitis diberi 

nama secara alfabetik dalam urutan kronologik penemuannya (Brunner & 

Suddart,2001). 

Hepatitis adalah peradangan pada sel-sel hati,virus merupakan penyebab 

hepatitis yang paling sering,terutama virus hepatitis A,B,C,D, dan E.Pada 

umumnya penderita hepatitis A dan E dapat sembuh,sebaliknya hepatitis B dan C 

dapat menjadi kronik.Virus hepatitis D hanya dapat menyerang penderita yang 

 

10 
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telah terinfeksi virus hepatitis B dab dapat memperoleh keadaan penderita(Price & 

Wilson,2006) 

2.1.2 Etiologi 

1. Penyebab hepatitis menurut Wening Sari(2008)meliputi:                                                                          

Obat-obatan,bahan kimia,dan racun,Menyebabkan toksik untuk hati,sehingga 

sering disebut hepatitis toksik dan hepatitis akut.                                                                  

2. Reaksi tranfusi darah yang tidak terlindungi virus hepatitis.                                 

3. Infeksi virus.Virus hepatitis B (HBV) merupakan virus yang bercangkang 

ganda yang memiliki ukuran 42 mn.Ditularkan melaluli darah atau produk 

darah,saliva,semen,sekresi vagina.Ibu hamil yang terinfeksi oleh hepatitis B 

bisa menularkan virus kepada bayi selama proses persalianan,masa inkubasi 

40-180 hari dengan rata-rata 75 hari,faktor resiko bagi para dokter bedah, 

pekerjaan laboratorium,dokter gigi,perawat dan terapis respiratorik,staf dan 

pasien dalam unit hemodialisis,para pemakai obat yang menggunakan jarum 

suntik bersama-sama atau diantara mitra seksual baik heteroseksual maupun 

pria homoseksual. 

2.1.3 Patofisiologi 

Inflamasi yang menyebar pada hepar (hepatitis) dapat disebabkan oleh 

infeksi virus dan oleh reaksi toksik terhadap obat-obatan dan bahan-bahan 

kimia.Unit fungsional dasar dari hepar disebut lobul dan unit ini unik 

inflamasi pada hepar,pola normal pada hepar terganggu.Gangguan dan 

kerusakan sel-sel hepar dan menyebabkan nekrosis dan kerusakan sel-sel 

hepar.Setelah lewat masanya,sel-sel heoar yang menjadi rusak dibuang dari 
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tubuh oleh respon sistem imun dan digantikan oleh sel-sel hepar baru yang 

sehat.Oleh karenanya,sebagian besar klien yang mengalami hepatitis sembuh 

dengan fungsi hepar normal (Baraderu,2008). 

Timbulnya ikterus karena kerusakan sel parenkim hati.Walapun 

jumlah billirubin yang belum mengalami konjungasi masuk kedalam hati 

tetap normal,tetapi karena adanya kerusakaan sel hati dan duktuli empedu 

intrahepatik,maka terjadi kesukaran pengangkutan billirubin tersebut didalam 

hatiselain itu juga terjadi kesulitan dalam hal konjugas.Akibatnya billirubin 

tidak sempurna dikeluarkan melalui duktus hepatikus,karena terjadi retensi 

(akibat kerusakan sel ekresi) dan regurgitasi pada duktuli,empedu belum 

mengalami konjungsi (bilirubin direk).Jadi ikterus yang timbul disini 

terutama disebabkan karena kesukaran dalam pengangkutan,konjugasi 

ekskresi bilirubin (Smeltezer & Bare,2002). 

Virus atau bakteri yang menginfeksi manusia masuk ke aliran darah 

dan terbawah sampai ke hati.Disini agen infeksi menetap dan mengakibatkan 

perdangan dan terjadi kerusakan srl-sel hati (hal ini dapat dilihat pada 

pemeriksaan SGOT dan SGPT).Akibat kerusakan ini maka terjadi penurunan 

penyerapan dan konjugasi bilirubin sehingga terjadi difungsi hepatosit dan 

mengakibatkan ikterik .Peradangan ini akan mengakibatkan peningkatan suhu 

tubuh sehingga timbul gejala tidak nafsu makan (anoreksia).Salah satu fungsi 

hati adalah sebagai penetralisir toksin,jika toksik yangb masuk berlebihan 

atau tubuh memounyai respon hipersensivitas,maka hal ini merusak hati 

sendiri dengan berkurangnya fungsinya sebagai kelenjar terbesar sebagai 

panetral racun (Syaifuddin,2006) 
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2.1.4 Manifestasi Klinik 

Manifestasi klinik hepatitis menurut FKUI (2006) terdiri dari 3 tahapan  

meliputi: 

2.1.4.1 Fase pre Ikterik 

Keluhan umumnya tidak khas.Keluhan yang disebabkan ifesksi 

virus beralngsung sekitar 2-7 hari.Nafsu makan menurun (pertama kali 

timbul),nausea,vomitus,perut kanan atas (ulu hati) dirasakan sakit.Seluruh 

badan pegal-pegal terutama di pinggang,bahu dan malaise,lekas capek 

terutama sore hari,suhu badan meningkat sekitar 39%C berlangsung 

selama 2-5 hari, pusing,nyeri persendian.Keluhan gatal-gatal mencolok 

pada hepatitis viris B. 

2.1.4.2 Fase Ikterik 

 Urine berwarana seperti teh pekat,tinja berwarna pucat,penurunan 

suhu badan disertai dengan bradikard.Ikterus pada kulit dan sklera yang 

terus meningkat pada minggu 1,kemudian menetap dan baru berkurang 

setelah 10-14 hari.Kadang-kadang disertai gatal-gatal pas seluruh 

badan,rasa lesu dan lekas capai dirasakan selama 1-2 minggu. 

2.1.4.3 Fase penyembuhan  

Dimulai saat menghilangnya tanda-tanda ikterus,rasa mual,rasa 

sakit di ulu hati,disusul bertambahanya nafsu makan,rata-ratsa 14-15 hari 

setelah timbulnya nafsu makan ikterik.Warna urine tampak 

normal,penderita mulai merasa segar kembali namun lemas dan lekas 

capai. 
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2.1.5 Komplikasi 

Komplikasi menurut FKUI (2006) adalah: 

2.1.5.1 Enselfalopati hepatic terjadi pada kegagalan hati berat yang disebabkan 

oleh akumulasi amonia serta metabolik toksik merupakan stadium lanjut 

ensefalopati hepatik. 

2.1.5.2 Kerusakan jaringan parenkim hati yang meluas aka menyebabkan sirosis 

hepatitis,penyakit ini lebih banyak ditemukan pada alkoholik. 

2.1.5.3 Kompilkasi yang sering adalah serosis, pada serosis kerusakan sel akan 

diganti oleh jaringan parut (sikatrik) semakin parah kerusakan,semakin besar 

jaringan parut yang terbentuk dan semakin berkurang jumlah sel hati yang sehat. 

2.1.6 Pemeriksaan Diagnostik 

2.1.6.1 Laboratorium 

1) Pemeriksaan pigmen. 

(1) Urobilirubin direk. 

(2)  Bilirubin serum total 

(3)  Bilirubin urine  

(4)  Urobilinogen urine 

(5)  Urobilinogen feses 

2) Pemeriksaan protein 

(1) Protein total serum 

(2)  Albumin serum 

(3)  Globulin serum 

3) HbsAG 

4) Waktu protombin 
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Respon waktu protombin terhadap vitamin K. 

5) Pemeriksaan serum transferase dan transminase 

(1) AST dan SGOT. 

(2) ALT dan SGPT.  

(3) LDH. 

6) Amonia serum. 

2.1.6.2  Radiologi 

 1)  Foto rontgen abdomen. 

 2) Pemindahan hati dengan preparat technetium,emas atau rose,begal              

yang berlabelradiokatif. 

  3) Kolestogram dan kalangiogram. 

  4) Arteografi pembuluh darah seliaka. 

2.1.6.3  Pemeriksaan tambahan 

 1) Laporaskopi 

 2) Biopsi hati (Doengoes,1999) 

2.1.7 Penularan 

2.1.7.1 Hepatitis A dan E 

Fecal oral dengan menelan makanan yang sudah 

terkontaminasi,kontak dengan penderita melalui kontaminasi faces pada 

makanan atau air minum,atau dengan makan kerang yang mengandung 

virus yang tidak dimasak dengan baik. 
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2.1.7.2 Hepatitis B  

Kontak dengan penderita melalui parenteral yang berasal dari 

produk-produk darah secara intravena,kontak sesual,dan perinatal secara 

vertikel (dari ibu ke janin). 

2.1.7.3 Hepatitis C dan D 

Kontak dengan pendertita melalui perenteral,penggunaan obat-

obatan IV dan tranfusi,dan kontak seksual (Marilynn,2000). 

2.1.8 Pengobatan 

Tidak ada pengobatan yang spesifik untuk penyakit hepatitis virus  

ini,asalkan dirawat dengan baik,biasanya dapat disembuhkan setelah 6 

bulan penderita harus istirahat total 1-4 minggu, maka cukup protein tapi 

rendah lemak dan disertai dengan mengkonsumsi suplem vitamin dan 

minera.Pengobatan hanya ditujukan untuk simptomatisnyasaja,demam 

dapat diturunkan dengan obat penuruan panas,tetapi gejala 

ikterik,mual,muntah,rasa tidak enak pada perut kanan atas berkurang 

sering dengan pejalanan penyakitnya (Manjoer,dkk,2001). 

2.1.9 Penatalaksanaan  

2.1.9.1  Asupan kalori dan cairan yang adekuat 

2.1.9.2 Tirah baring 

Tatalaksana farmakologi sesuai dengan gejala yang dirasakan oleh  

pasien. 

1) Antpiretik bila demam ibuprofen 2 kali 400mg/hari. 
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2) Apabila ada keluhan gastrointestinal,seperti mual 

(antimetik),perut perih,dan kembung (simetidin 3 kali 

200mg/hari) (children,2012). 

2.2 Dampak Masalah 

2.2.1 Dampak Ekonomi 

Menurut WHO, hepatitis meupakan penyakit peradangan pada organ hati manusia 

yang kian meningkat jumlah penderitanya. Penyakit yang disebabkan oleh virus 

ini merupakan penyakit menular yang menjadi problem besar kesehatan 

masyarakat, terutama di negara berkembang. Dampknya tidak hanya pada aspek 

ekonmi,tapi juga kondisi sosial masyarakat. 

2.2.2 Dampak Sosial 

Perilaku tertentu dan dukungan sosial yang diberikan orang lain kepada klien, 

dapat menolong klien melakukan koping dalam menghadapi peristiwa yang 

menimbukan sters dalam hidup klien. Dukungan sosial berpengaruh pada proses 

penyembuhan klien (Schwarzer & Schulz, 2002;). 

2.2.3 Dampak Spiritual 

Klien yang memiliki perasaan yang dekat dengan Tuhan, memiliki pemahaman 

diri yang baik, kecemasan dan depresi yang berkurang dapat meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh yang baik dapat menghambat 

progresivitas penyakit (Ghozali, 2010). Pada pasien hepatitis menunjukan bahwa 

terdapat signifikan antara kesejaterahan psikologis subjektif khususnya kepuasan  

hidup yang tinggi dengan spiritualitas. 
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2.3 Asuhan Keperawatan 

2.3.1 Pengkajian 

2.3.1.1 Pengumpulan Data 

1) Identitas Klien 

(1)  Pada penyakit hepatitis biasanya sering di temukan pada laki-

laki usia produktif 40-50 tahun. Perempuan dewasa relative 

lebih rendah potensi terkena hepatitis karena gen di organ hati 

tidak merasa perlu berganti menjadi gen maskulin untuk 

menghadapi kanker. Biasanya kalau perempuan saat sedang 

hamil rawan terkena penyakit hepatitis. Pada tenaga medis dan 

tenaga PMI  lah yang sering terkena penyakit ini (Kemenkes, 

2013). 

2) Keluhan Utama 

Klien biasa datang dengan keluhan:Demam,sakit kepala,nyeri pada 

perut kanan atas,mual,muntah,ikterik,lemah,letih,lesuh,dan anoreksia. 

3) Riwayat kesehatan 

(1) Riwayat kesehatan sekarang 

gejala awal biasanya sakit kepala, lemah anoreksia, mual muntah, 

demam, nyeri perut kanan atas. 

(2) Riwayat kesehatan masa lalu 

riwayat kesehatan masa lalu berkaitan dengan penyakit yang pernah 

diderita sebelumnya. Kecelakaan yang pernah dialami termasuk 
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keracunan, prosedur operasi dan perawatan rumah sakit serta 

perkembangan anak dibanding dengan saudara-saudaranya. 

(3) Riwayat kesehatan keluarga 

berkaitan erat dengan penyakit keturunan dan, riwayat penyakit 

menular khususnya berkaitan dengan penyakit pencernaan. 

2.1.3.4  Pemeriksan fisik 

1) B1(Pernafasan 

Inspeksi : bentuk dada simetris,tidak menggunakan alat bantu 

nafas,irama nafas teratur, tidak ada nyeri dada, sianosis 

tidak ada, 

Palapsi : gerakan dada saat bernafas normal dan seimbang antara kiri 

dan kanan. 

Perkusi : terdengar bunyi  sonor  

Auskultasi : terdapat bunyi nafas tambahan ( ronkhi)  

2) B2(Kardiovaskuler) 

Inspeksi :tidak ada nyeri dada, sianosis tidak ada. 

Palpasi : irama jantung teratur, tekanan darah bisa meningkat atau 

menurun. 

Perkusi : pekak 

Auskultasi : suara jantung S1 S2 tunggal 
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3) B3(Persyarafan) 

Inpeksi : kesadaran compomentis, orientasi baik, kejang (-), kaku 

kuduk (-), brudinzky (-), nyeri kepala (-), pusing (-), kelainan nervous 

cranialis (-). 

4) B4(Perkemihan) 

Inspeksi : urine berwarna gelap atau kuning pekat seperti teh karena 

perubahan fungsi hati, menggunakan kateter 

Palpasi : tidak ada kelainan pada perkemihan  

5) B5 (Pencernaan) 

Inspeksi : anoreksia, berat badan menurun, mual dan muntah, asites, 

mukosa bibir kering 

Palpasi : nyeri tekan pada kuadran kanan,BAB warna tanah liat,tidak 

ada kram abdomen dan gatal  

Perkusi : nyeri ketuk pada kuadran kanan atas 

Auskultasi : mungkin terjadi peningkatan perilstatik,penambahan suara 

pekak pada region kuadran kanan atas,terjadi distensi abdomen,feses 

pucat,dan penurunan berat badan   

 6) B6 (Muskuluskelektal & integumen) 

Inspeksi : akral hangat, oedema (+), kemampuan gerakan 

terbatas,warna kulit kering 

Palpasi : turgor elastis, CRT < 3 detik, kekuatan otot 3,3,5,5 
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7) B7 Pengindraan 

Inspeksi : sklera mata tampak ikterik,konjungtiva merah muda,tidak 

terdapat ptosis pertumbuhan rambut bulu mata baik,reaksi pupil 

terhadap cahaya isokor,ketajasman penglihatan baik,alat bantu yang 

digunakan tidak ada. 

Hidung : normal ,mukosa hidung lembab,tidak ada sekret,ketajaman 

penciuman normal 

Telinga : bentuk kanan dan kiri simeris,tidak ada keluhan,ketajaman 

pendengaran normal,tidak ada alat bantu 

Perasa : normal tidak ada masalah 

Peraba : baik tidak ada masalah 

8) B8 Endokrin 

                Inspeksi : gangrene (-), pus (-), bau (-) 

Palpasi : pembeseran kelenjar tyroid (-), pembesaran kelenjar parotis   

tidak ada (Prawirohardjo, 2010). 

9) Data psikososial 

(1) Biologis 

Pada klien hepatitis perubahan pada tubuhnya, aktivitas berkurang,dan 

mudah lelah, maka klien harus memperbanyak istirahatnya dan 

membatasi aktifitasnya. 
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(2) Psikologis 

Klien akan merasa cemas dengan penyakit yang diderita sekarang, 

perubahan gaya hidup, kehilangan peran baik dalam keluarga maupun 

dalam masyarakat. 

(3) Sosiologis  

Klien akan kehilangan perannya dalam keluarga dan dalam masyarakat 

karena harus menjalani perwatan yang waktunya tidak akan sebentar 

dan juga perasaan akan ketidakmampuan dalam melakukan kegiatan 

seperti kebutuhannya sendiri seperti biasanya. 

(4) Spiritual 

Klien akan mengalami gangguan kebutuhan spiritual sesuai dengan 

keyakinannya baik dalam jumlah ataupun dalam beribadah yang 

diakibatkan karena rasa nyeri dan ketidaknyamanan. 

(5) Keluarga 

Masalah yang timbul pada keluarga adalah timbul kecemasan akan 

keadaan klien, apakah akan selamat dan dapat hidup. Koping yang tidak 

efektif bisa ditempuh keluarga, untuk itu peran disini sangat vital dalam 

memberikan penjelasan terhadap keluarga .  

Masalah-masalah diatas timbul saat klien masuk rumah sakit, sedang 

masalah juga bisa timbul saat klien pulang dan tentunya keluarga harus 

bisa merawat, memenuhi kebutuhan klien. Hal ini tentunya menambah 
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beban  bagi keluarga dan bisa menimbulkan konflik dalam keluarga 

(Marthin W, 2010). 

2.3.2 Diagnosa Keperawatan 

2.3.2.1 Ansietas berhubungan dengan perasaan tidak nyaman dan cemas. 

2.3.2.2 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan anoreksia. 

2.3.2.3 Nyeri akut berhubungan dengan pembengkakan hepar yang mengalami 

inflasi hati dan bendungan vena porta. 

2.3.2.4 Resiko kerusakan integritas kulit berhubungan dengan gatal pada kulit. 

2.3.2.5 Intolerasi aktivitas berhubungan dengan suplai oksigen dan nutisi yang 

menurun  . 

2.3.3 Perencanaan 

Setelah pengumpuluan data klien,mengorganisasi data dan menetapkan 

diagnosis keperawatan maka tahap berikutnya adalah perencanaan. Pada 

tahap ini perawat membuat rencana perawatan dan menentukan pendekatan 

apa yang digunakan untuk memecahkan masalah klien. Ada tiga fase dalam 

tahap perencanaan yaitu menentukan prioritas, menentukan tujuan dan 

menentukan tindakan keperawatan. Berikut adalah perencanaan dari 

diagnosa diatas adalah:  
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No 

Dx  

Tujuan/Kriteria Hasil Intervensi  Rasional  

1 Ansietas berhubungan 

dengan perasaan tidak 

nyaman dan cemas. 

Tujuan : Setelah 

dilakukan tindakan 

keperawatan selama 

2x24 jam diharapkan 

klien dapat menurunkan 

kecemasan. 

Kriteria hasil : 

1). Klien mampu 

mengidentifikasi dan 

mengungkapkan gejala 

cemas 

2) Mengidentifikasi, 

mengungkapkan dan 

menunjukan tehnik untuk 

mengontrol cemas 

3). Tekanan darah dalam 

batas normal ( 120/80 

mmHg) 

4). Postur tubuh, ekspresi 

1). Bina hubungan 

saling percaya 

dengan 

menggunakan 

prinsip komunikasi 

terapeutik.  

 

 

 

 

 

 

 

2). Beri 

kesempatan pada 

klien untuk 

mengungkapkan 

perasaannya.  

 

 

 

 

1). Hubungan 

saling percaya 

antara perawat 

dan klien 

bertujuan agar 

klien mampu 

mengungkapkan 

masalah yang ada 

serta 

memudahkan 

perawat untuk 

melakukan 

intervensi 

2). Klien dapat 

merasa lega dan 

perawat dapat 

mengetahui 

masalah yang 

dihadapi klien. 

Dan memberikan 

suasana tenang 

agar klien tidak 
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wajah. Bahasa tubuh dan 

tingkat aktivitas 

menunjukan 

berkurangnya 

kecemasan. 

 

 

3). Pahami rasa 

takut/ansietas klien.  

 

 

 

 

 

 

4). Temani atau 

atur supaya ada 

seseorang bersama 

klien sesuai dengan 

indikasi.  

 

 

5). Pantau tingkat 

ansietas dan 

diskusikan 

penyebab bila 

mungkin.  

 

 

 

cemas 

3). Perasaan 

adalah nyata dan 

membantu klien 

untuk terbuka 

sehingga dapat 

mendiskusikan 

dan 

menghadapainya 

4). Dukungan 

yang terus 

menerus mungkin 

membantu klien 

mengurangi rasa 

takut ke tingkat 

yang dapat diatasi 

5). Identifikasi 

masalah spesifik 

akan 

meningkatkan 

kemampuan klien 

untuk 

menghadapinya 

dengan lebih 
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6). Berikan 

penjelasan pada 

klien tentang 

penyakitnya. 

realitis 

6). Dapat 

mengurangi rasa 

cemas klien akan 

menyakitinya. 

2 Ketidakseimbangan 

nutrisii kurang dari 

kebutuhan tubuh 

berhubungan dengan 

anoreksia. 

Tujuan : Setelah 

dilakukan tindakan 

keperawatan selama 

2x24 jam diharapakan 

pola makan klien 

kembali normal. 

Kriteria Hasil : 

K : Klien mampu 

menjelaskan kembali 

tentang nyeri  

A : Klien mengatakan 

nafsu makan mulai 

meningkat 

P : Klien mampu makan 

1). Kaji pemenuhan 

kebutuhan nutrisi 

klien 

2). Kaji penurunan 

nafsu makan klien.  

 

 

 

 

3). Jelaskan 

pentingnya 

makanan bagi 

proses 

penyembuhan.  

 

 

 

4). Berikan 

makanan selagi 

1). Mengetahui 

kekurangan 

nutrisi klien 

2). Agar dapat 

dilakukan 

intervensi dalam 

pemberian 

makanan pada 

klien 

3). Dengan 

pengetahuan 

yang baik tentang 

nutrisi akan 

memotivasi untuk 

meningkatkan 

pemenuhan 

makanan 

4). Untuk 

meningkatkan 
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sendiri tanpa bantuan 

keluarga 

P : Selera makan kembali 

normal, BB normal 

hangat nafsu makan 

klien dan 

memudahkan 

proses makan. 

3 Nyeri akut berhubungan 

dengan nyeri bagian 

abdomen. 

Tujuan : Setelah 

dilakukan tindakan 

keperawatan selama 

2x24 jam diharapkan 

nyeri klien berkurang. 

Kriteria Hasil : 

1). Klien tampak rileks 

2). Ekspresi wajah klien 

tampak tenang  

1). Pantau 

karakteristik nyeri 

dan 

ketidaknyamanan 

klien.  

 

2). Observasi TTV 

pada klien 

 

 

 

 

 

3). Berikan teknik 

rekasasi pada klien 

4). Beri posisi 

nyaman.  

 

5.) Bahas dengan 

dokter penggunaan 

1). Memberikan 

dasar untuk 

mengkaji tingkat 

nyeri dan 

mengevaluasi 

tingkat nyeri 

2). 

Mengidentifikasi 

tingkat nyeri 

klien dan 

pedoman untuk 

intervensi 

selanjutnya 

3). Untuk 

mengurangi nyeri 

4). Meningkatkan 

kenyamanan dan 

mengurangi rasa 

nyeri 

5). Kemungkinan 
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analgetik  nyeri tidak bisa 

diatasi dengan 

teknik dan 

mengurangi nyeri 

 

 

4 Resiko kerusakaan 

integritas pada kulit 

berhubungan dengan 

gatal pada kulit 

Tujuan : Setelah 

dilakukan tindakan 

keperawatan selama 

2x24 jam diharapkan rasa 

gatal pada kulit klien 

berkurang. 

Kriteria Hasil : 

1). Menunjukan 

pemahaman dalam 

proses perbaikan kulit 

dan mencegah terjadinya 

cidera berulang 

2). Tidak ada tanda-tanda 

infeksi 

1). Pertahankan 

kebersihan tanpa 

menyebabkan kulit 

kering.  

 

 

2). Anjurkan tidak 

menggaruk, 

instruksikan klien 

untuk memberikan 

tekanan pada area 

pruritus untuk 

tujuan menggaruk 

3). Pertahankan 

kelembaban 

ruangan pada 30-

40% dan dingin  

1). Kekeringan 

meningkatakan 

sensifitas kulit 

dengan 

merangsang 

ujung syaraf 

2). Penggantian 

merangsang 

pelepasan 

histamin, 

menghasilkan 

lebih banyak 

pruritus 

3). Pendingin 

akan menurunkan 

vasodilatasi dan 

pelembaban 

kekeringan 
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3). Ketebalan dan tekstur 

jaringan normal 

4). Menunjukan 

terjadinya proses 

penyembuhan 

5 Intoleransi aktivitas 

berhubungan dengan 

kelemahan umum 

Tujuan : Setelah 

dilakukan tindakan 

keperawatan selama 

2x24 jam diharapakan 

klien mampu melakukan 

aktivitas dalam batas 

normal. 

Kriteria Hasil : 

1). Mampu melakukan 

aktivitas sehari-hari 

(ADLs) secara mandiri 

2). Berpartisipasi dalam 

aktivitas fisik tanpa 

disertai peningkatan TD, 

Nadi, dan RR. 

3). Mampu berpindah 

1). Tingkatkan 

tirah baring/duduk, 

berikan lingungkan 

tenang, batasi 

kunjungan sesuai 

keperluan.  

 

2).Tingkat aktivitas  

sesuai toleransi, 

melakukan rentang 

gerak sendi 

pasif/aktif.  

 

 

 

 

3). Kolaborasi 

pemeberian obat 

anti ansietas.  

1). Meningkatkan 

isirahat dan 

ketenangan 

menyediakan 

waktu yang 

digunakan untuk 

penyembuhan 

2). Tirah baring 

lama dapat 

menurunkan 

kemampuan,ini 

dapat terjadi 

karena 

keterbatasan 

aktivitas yang 

menggangu 

periode istirahat 

3). Membantu 

dalam 
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sendiri/tanpa bantuan alat  

4). Awasi dan catat 

pemeriksaan 

laboratorium: 

bilirubin total dan 

bilirubin direc 

manajemen 

kebutuhan tidur 

4). Membantu 

dalam 

mengetahui 

tingkat bilirubin 

dalam hati. 

 

2.3.3 Implemntasi 

Implementasi adalah suatu tindakan pelaksanaan dari rencana yang 

sudah dibuat untuk proses penyembuhan klien selama klien dirawat 

dirumah sakit. Setiap tindakan yang diberikan dari rencana tindakan harus 

diberi tanggal, waktu dan paraf (Doenges, 2009). 

Pada diagnosa ansietas berhubungan dengan perasan tidak nyaman 

dan cemas, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam,klien 

mampu bina hubungan saling percaya dengan menggunakan prinsip 

komunikasi terapeutik, memberi kesempatan pada klien untuk 

mengungkapkan perasannya, pahami rasa takut/ansietas klien, temani atau 

atur supaya ada seseorang bersama klien sesuai indikasi, kaji tingkat 

ansietas dan diskusikan penyebab bila mungkin, berikan penjelasan pada 

klien tentang penyakitnya. 

Pada diagnosa ketidakseimbangan nutrisi kurang dai kebutuhan 

tubuh berhubungan dengan anoreksia, setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 2x24 jam, ajarkan dan bantu klien untuk istirahat 
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sebelum makan, awasi pemasukan diet/jumlah kalori, tawarkan makan 

sedikit tapi sering, pertahankan hygine mulut yang baik sebelum makan 

dan sesudah makan, anjurkan makan pada posisi yang tegak, berikan diet 

kalori rendah lemak. 

Pada diagnosa nyeri akut berhubungan dengan nyeri bagian 

abdomen, setelah dilakukan tindakan keperatan selama 2x24 jam, kaji 

karakteristik  nyeri dan ketidaknyamanan,obervasi TTV pada klien, 

berikan teknik relaksasi pada klien, beri posisi yang nyaman, bahas dengan 

dokter penggunaan analgetik yang tak mengandung efek hepatoksi. 

Pada diagnosa resiko kerusakan integritas pada kulit berhubungan 

dengan gatal pada kulit, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 

2x24 jam, pertahankan kebersihan  tanpa menyebabkan kulit kering, 

keringkan kulit, jaringan digosok, anjurkan tidak menggaruk, instruksikan 

klien untuk memberikan tekanan kuat pada area pruritus untuk tujuan 

menggaruk, pertahankan kelembaban ruangan pada 30%-40% dan dingin. 

Pada diagnosa intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan 

umum, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, klien 

menunjukan tehnik/perilaku yang memampukan kembali melakukan 

aktivitas, klien mampu melakukan peningkatan toleransi aktivitas. 

2.3.4 Evaluasi 

Evaluasi merupakan suatu hasil akhir dari perkembangan klien dari setiap 

tindakan yang sudah direncanakan. Dan klien sudah mengalami perubahan 

terhadap diri yang dirasakan (Doenges, 2009). 
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Ansietas berkurang atau hilang ditandai dengan klien tampak rileks dan 

melaporkan ansietas berkurang pada tingkat yang dapat diatasi. 

Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh ditandai dengan 

peningkatan berat badan, menunjukan peningkatan selera makan, klien 

menghabiskan porsi makanan yang diberikan. 

Nyeri akut dapat hilang atau berkurang  yang ditandai dengan klien 

melaporkan nyeri menghilang, klien tampak tenang dan ekspresi wajah rileks,dan 

ceriah. 

Tidak terjadi kerusakan integritas kulit ditandai dengan jaringan kulit utuh, 

penurunan pruritus. 

Intolerasi aktivitas teratasi ditandai dengan klien melaporkan peningkatan 

toleransi aktivitas (termasuk aktivitas sehari-hari), menunjukan penurunan tanda 

intoleransi fisologis, misalnya nadi, pernapasan, dan tekanan darah masih dalam 

rentang normal. 
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Pathway  
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BAB 3 

TINJAUAN KASUS 

 Pada bab ini akan disajikan hasil pelaksanaan asuhan keperawatan yang 

dimulai dari tahap pengkajian, diagnosa, perenacanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pada tanggal 13 Januari  2020 diruang Melati RSUD Bangil Pasuruan. 

3.1 Pengkajian 

3.1.1 Biodata 

 Data diambil tanggal : 13 Januari 2020 

 Jam : 10.20 

 Tgl. MRS : 10 Januari 2020 

 Ruang rawat/kelas : Melati 

 Diagnosa medis : Hepatitis 

 No. Rekam medis : 0041xxxx 

A. Identitas Pasien   Identitas Penanggung Jawab 

Nama  : Tn. S                           Nama   : Ny. m  

Umur  : 52 Tahun   Umur  : 41 Tahun 

Jenis kelamin : Laki - laki   Jenis kelamin : Perempuan 

Suku  : Jawa    Suku  : Jawa 

Agama  : Islam    Agama  : Islam 

 

34 
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Pendidikan : SD    Pendidikan : SD 

Pekerjaan : Nelayan           Pekerjaan : Ibu rumah tangga 

Alamat  : Dusun Krajaan 2  Alamat  : Dusun Krajaan 2 

3.1.2 Riwayat Keperawatan 

3.1.2.1 Riwayat Keperawatan Sekarang 

1). Keluhan Utama :  

    Pasien mengatakan nyeri perut 

2). Riwayat penyakit saat ini : 

Pasien mengatakan tanggal 10 Januari 2020 datang ke IGD dengan keluhan nyeri 

perut kanan bengkak, dan tidak nafsu makan.Setelah itu dipindahkan ke ruang 

Melati pada jam 14.00. Pada saat pengkajian pasien nyeri perut kanan bengkak, 

dan tidak nafsu makan  

          P: Nyeri perut 

         Q: Seperti ditusuk-tusuk 

         R: Perut sebelah kanan 

         S: Skala nyeri (4) 

         T: Pada saat beraktivitas   

3.1.2.2 Riwayat Penyakit Sebelumnya 

Riwayat kesehatan yang lalu 

1. Penyakit yang pernah diderita: 
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   Pasien mengatakan tidak pernah mendrita penyakit apa-apa 

2. Operasi: Pasien mengatakan tidak pernah operasi 

3. Alergi: Pasien mengatakan tidak mempunyai alergi 

4. Jenis alergi: Tidak ada 

3.1.2.3 Riwayat Kesehatan Keluarga 

1). Penyakit yang perna diderita oleh anggota keluarga : 

Keluarga pasien mengatakan tidak mempunyai riwayat yang diderita  

2).  Lingkaran rumah dan komunitas :  

Lingkungan rumah bersih dan ventilasi baik 

3).  Perilaku yang mempengaruhi kesehatan : 

Pasien mengatakan sering membeli makanan diluar 

4).  Persepsi dan pengetahuan tentang penyakit dan penatalaksanaannya 

Pasien mengatakan tahu tentang penyakitnya,tetapi masih sering membeli 

makanan diluar,jadi kemungkinan besar bisa cepat tertular dari makan 

yang tidak hygenis 

3.1.2.4 Status Cairan Dan Nutris 

Status cairan dan 

nutrisi  

Sebelum sakit  Saat sakit  

Nafsu nakan  Baik  Cukup 

Pola makan  3x porsi habis  4 sendok setiap kali 



                                                                                                                        37 
                                                                                                    

 
 

makan  

Minuman  

           Jenis     : 

           Jumlah : 

 

Air putih  

1500 cc/hari  

 

Air putih  

800 CC  

Pantangan makan  Tidak ada  Tidak ada  

Menu makan  Nasi, sayur, buah dan 

lauk  

Diet lunak  

Berat badan  74 kg  71 kg  

Keluhan lain    : konjungtiva anemis, dan tidak nafsu 

makan, alasannya tidak nafsu makan  

MASALAH KEPERAWATAN : Keletihan  

3.1.2.5 Genogram 

Genogram ( 3 Generasi)  

        

 

 

 

 

 

 

                          Gambar 3.1 Genogram (3 Genrasi) 
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Keterangan :  

 : Laki-Laki  

 : Perempuan  

     X      : Meninggal  

 : Tinngal Serumah  

----------: Ada Hubungan  

 : Pasien  

3.1.2.6 Pemeriksaan fisik 

1)  Keadaan Umum : Pasien tampak lemah, kesadaran composmentis 

2)  Tanda Vital : 

(1) Tensi  : 130/90 mmHg 

(2) Suhu  : 36,9 Celcius ( lokasi pengukuran : Aksila) 

(3) Nadi   : 86x/menit ( lokasi penghitungan : Radialis) 

(4) Respirasi  : 20x/menit 

3)  Respirasi (BI) 

(1) Bentuk dada    : Simetris 

(2) Susunan ruas tulang belakang : Normal 

(3) Irama nafas    : Teratur 

(4) Jenis      : Eupnea 

(5) Retraksi otot bantu nafas : Tidak ada 

(6) Perkusi thorax    : Sonor 
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(7) Alat bantu nafas   : Tidak ada 

(8) Vokal premitus   : Normal 

(9) Suara nafas    : Vesikuler 

(10) Batuk     : Tidak ada 

(11) Produksi sputum   : Tidak ada 

(12) Warna sputum   : Tidak ada 

(13) Lain-lain    : Tidak ada 

MASALAH KEPERAWATAN : Tidak ada masalah keperawatan 

4)  Kardiovaskuler (B2) 

(1) Nyeri dada   : Pasien tidak nyeri dada 

(2) Irama jantung   : Teratur 

(3) Pulsasi    : Kuat 

(4) Posisi    : ICS 5 

(5) Bunyi jantung   : S1 S2 tunggal 

(6) CRT    : Normal<3 detik 

(7) Cianosis   : Tidak ada 

(8) Clubbing finger  : Tidak ada 

(9) JVP    : Tidak ada pembesaran jugularis 

MASALAH KEPERAWATAN : Tidak ada masalah keprawatan  

5)  Persyarafan (B3) 

(1) Kesadaran   : Composmentis, GCS 4-5-6 
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(2) Orientasi   : Baik 

(3) Kejang    : Tidak ada kejang 

(4) Kaku kuduk   : Tidak ada 

(5) Brudsky   : Normal 

(6) Nyeri kepala   : Tidak ada nyeri kepala 

(7) Istirahat/tidur   : Siang 3 jam/hr, malam 8 jam/hr 

(8) Kelainan nervus kranialis : Tidak ada kelainan    

MASALAH KEPERAWATAN : Tdak ada masalah keperawatan 

6)  Genetourinaria (B4) 

(1) Bentuk alat kelamin  : Normal 

(2) Libido     : Normal 

(3) Kebersihan    : Bersih 

(4) Frekuensi berkemih  : 3-4x/hari ( teratur) 

(5) Jumlah    : 1500/24 jam 

(6) Bau     : Khas 

(7) Warna     : Kuning jernih 

(8) Tempat yang digunakan : Toilet 

(9) Alat bantu yang digunakan : Tidak memakai alat bantu 

MASALAH KEPERAWATAN       : Tidak ada masalah keperawatan 

7)  Pencernaan (B5) 

(1) Mulut     : Bersih 

(2) Mukosa   : Kering 

(3) Bibir     : Normal 
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(4) Gigi     : Normal 

(5) Kebiasaan gosok gigi  : Pasein gosok gigi 1x/hari di RS 

(6) Tenggorokan    : Tidak ada kesulitan 

(7) Abdomen    : Nyeri abdomen 

P : Nyeri perut 

Q : Rasa nyeri seperti ditusuk-tusuk 

R : Diperut sebelah kanan 

S : Skala 4 

T : Saat beraktivitas 

(8) Peristaltik usus  : 12x/menit 

(9) Kebiasaan BAB  : BAB di RS 2x/hari 

(10) Konsistensi   : Lunak 

(11) Warna   : Kecoklatan 

(12) Bau    : Khas 

(13) Tempat yang digunakan : Toilet 

(14) Masala eliminasi alvi  : Tidak ada 

(15) Pemaikan obat pancahar : Tidak ada 

(16) Lavement   : Tidak ada 

(17) Lain-lain   : Pasien mengatakan nyeri pada abdomen 

sebelah kanan saat ditekan, dan ada pembesaran pada abdomen 

MASALAH KEPERAEWATAN : Nyeri akut 
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8)  Muskuluskoletal dan Integumen (B6) 

(1) Kemampuan pergerakan sendi pada tungkai(ROM) : Bebas 

(2) Kekuatan otot   :   5    5 

    5    5 

(3) Fraktur    : Tidak ada 

(4) Lokasi    : Tidak ada 

(5) Dislokasi   : Tidak ada 

(6) Kulit    : Kering 

(7) Akral    : Hangat 

(8) Turgor    : Normal<2 detik 

(9) Oedema   : Tidak ada 

    (10) Kebersihan kulit  : Bersih 

    (11) Kelembaban   : Lembab 

    (12) Lain-lain   : Tidak ada 

MASALAH KEPERAWATAN : Tidak ada masalah keperawatan 

9)  Penginderaan (B7) 

(1) Mata     : Simetris kanan dan kiri 

(2) Reflek cahaya   : Normal 

(3) Konjungtiva    : Anemis 

(4) Sklera     : Putih 
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(5) Strabismus    : Tidak ada 

(6) Ketajaman penglihatan : Normal 

(7) Alat bantu   : Tidak ada 

(8) Hidung    : Normal 

(9) Mukosa hidung  : Bersih 

    (10) Sekret    : Tidak ada 

    (11) Ketajaman penglihatan : Tajam 

    (12) Alat bantu    : Tidak menggunakan alat bantu 

    (13) Perasa    : Manis, pahit, asam, asin 

    (14) Peraba    : Normal  

MASALAH KEPERAWATAN : Tidak ada masalah keperawatan 

10) Endokrim (B8) 

(1) Pembesaran kelenjar thyroid : Tidak ada 

(2) Pembesaran kelenjar parotis : Tidak ada 

(3) Lain- lain   : Tidak ada 

(4) Luka ganggren  : Tidak ada 

(5) Pus     : Tidak ada pus 

(6) Bau     : Tidak ada bau 

MASAALAH KEPERAWATAN : Tidak ada masalah keperawatan 
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11) Data psikososial : 

(1) Gambaran diri/citra diri : 

1) Tanggapan tentang tubuhnya : Pasien mengatakan menyukai dirinya 

sebagai laki-laki 

2) Bagian tubuh yang disuka : Pasien mengatakan menyukai 

semua anggota tubuhnya 

3) Bagian tubuh yang kurang disukai : Tidak ada 

4) Persepsi terhadap kehilangan bagian tubuh : Tidak ada 

(2) Identitas : 

1) Status pasien dalam keluarga : Ayah, kepala keluarga 

2) Kepuasan pasien terhadap status dan posisi dalam keluarga : Pasien 

mengatakan senang sebagai kepala keluarga 

3) Peran : 

4) Tanggapan pasien tentang perannya : Pasien berperan sebagai 

kepala keluarga untuk mencari nafkah 

5) Kemampuan/kesanggupan pasien melaksanakan perannya : Pasien 

mengatakan mampu mengayomi keluarganya 

(3) Ideal diri : 

Harapan pasien terhadap tubuhnya : 

1) Tubuhnya    : Ingin segera cepat sembuh 

2) Posisi (dalam pekerjaan)  : Pasien bekerja sebagai 

petani 

3) Status (dalam keluarga)  : Pasien menjadi kepala 

keluarga 
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4) Tugas / pekerjaan   : Tidak ada 

Harapan pasien terhadap lingkungan : 

5) Sekolah    : Tidak ada 

6) Keluarga   : Pasien berharap cepat sembuh dan 

berkumpul lagi dengan keluarganya 

7) Masyarakat   : Tidak ada 

8) Tempat/ lingkungan kerja : Tidak ada 

Harapan pasien tantang penyakit yang diderita dan tenaga kesehatan : 

Ingin sembuh dan pulang 

(4) Harga diri : 

1) Tanggapan pasien terhadap harga dirinya  : Baik 

(5) Data sosial : 

1) Hubungan pasien dengan pasien lain : Baik 

2) Dukungan keluarga terhadap pasien : Baik 

3) Reaksi pasien saat interaksi  : Baik 

MASALAH KEPERAWATAN  :Tidak ada masalah 

keperawatan 

 

12) Data spirituai 

(1) Konsep tentang penguasa kehidupan : Pasien menerima sakitnya sebagai   

ujian 

(2) Sumber kekuatan / harapan saat sakit : ALLAH SWT dan keluarga 

(3) Ritual agama yang bermakna / berarti / harapan saat ini : Solat / berdoa 
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(4) Sarana / peralatan / orang yang diperlakukan untuk melaksanakan ritual :                 

Tidak ada 

(5) Keyakinan terhadap kesembuhan penyakit : Yakin pasti sembuh 

(6) Persepsi terhadap penyakit : Ujian dari Tuhan 

MASALAH KEPERAWATAN : Tidak ada masalah keperawatan 

13. Data Penunjang 

Pemeriksaan  Hasil  Satuan  Nilai rujukan  

Hematologi    

Darah lengkap    

Leukosit (WBC) H 23,84 x103 / µL 4,5-11 

Neutrofil H 11,5 x103 / µL 1,5-8,5 

Limfosit H 10,71 x103 / µL 1,1-5,0 

Monosit H 0,9 x103 / µL 0,14-0,66 

Eosinofil 0361 x103 / µL 0,-0,33 

Basofil H 0,73 x103 / µL 0-0,11 

Neutrofil % 48,1 % 35-66 

Limfosit % H 44,9 % 24-44 

Monosit % 3,8 % 3-6 

Eosinofil 0,2 % 0-3 

Basofil % H 3,1 % 0-1 

Eritrosit (RBC) L 2,756 g/dl 4,5-59 

Hemoglobin L 8,94 % 13,5-17,5 

Hematokrit (HCT) L 25,4 Fl 37-54 

MCV 92,27 Fl 80-100 

MCH 32,44 Pg 26-34 

MCHC 35,1 % 32-36 

RDW H 21,63 % 11,5-13,1 

PLT 301  150-450 

MPV 7,403 Fl 6,90-10,6 

Kimia Klinik    

Faal Ginjal    

BUN H 76 mg/dl 7,8-20,23 

Kreatinin H 4,188 mg/dl 0,6-1,0 

Gula darah sewaktu 53 mg/dl <200 
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14. Terapi 

Terapi Dosisi Kegunaan 

Infus Aminoleban  

 

 

 

Injeksi Omeprazole 

 

 

Injeksi Antrain   

Injeksi Moxifloxacin  

 

Injeksi 

Metoclopiramide 

1500 CC / 24 

Jam 

 

 

2x40mg 

 

 

3x2ml 

1x400mg 

 

3x10gr  

Digunakan untuk membantu 

memperkuat sistem kekebalan tubuh, 

membantu dalam proses metabolisme 

tubuh  

Digunakan untuk mengatasi ganguan 

lambung, seperti penyakit asam 

lambung. 

Digunakan untuk mengurangi nyeri  

Digunakan untuk menangani sejumlah 

infeksi yang disebabkan oleh bakteri  

Digunakan untuk meredahkan mual 

dan muntah  
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DAFTAR DIAGNOSA KEPERAWATAN 

1. Nyeri Akut  

2. Keletihan  

DAFTAR DIAGNOSA KEPERAWATAN BERDASARKAN PRIORITAS 

1) Nyeri Akut b.d Pembengkakan di Perut  

2) Keletihan b.d Kelemahan 
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Tabel 3.2 Analisa pada Tn.S dengan diagonsa medis Hepatitis di ruang         

melati  

No  DATA ETIOLOGI PROBLEM 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

2. 

Ds: Pasien mengatakan nyeri 

perut 

P : Nyeri perut 

Q : Nyeri seperti 

ditusuk – tusuk 

R : Di perut sebelah 

kanan 

S : Skala nyeri 4 

T : Saat beraktivitas 

Do:  

- Wajah pasien 

tampak 

menyeringai saat 

beraktivitas dan 

kesakitan jika di 

tekan pada nyeri 

perut 

- TTV : 

TD : 130/90 mmHg 

Nadi : 86x/menit 

Suhu : 36,5◦c 

RR : 20x/menit 

 

Ds: Pasien mengatakan lemas  

Do: 

- Pasien tampak 

lemah 

- Konjungtiva 

anemis 

- Porsi makan pasien 

4 sendok makan 

- Berat badan 

sebelum sakit : 74 

kg, berat badan saat 

sakit : 71 kg 

- HB :8 

- Gula darah :75 

Pembesaran diperut  

 

                

Mendesak organ  

 

 

Rasa tidak nayam  

 

 

Nyeri pada 

abdomen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glukoginesis 

menurun  

 

 

Glikogen dalam 

hepar berkurang  

                        

                        

glukosa dalam 

darah berkurang  

 

 

       cepat lelah  

Nyeri akut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keletihan  
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Tabel 3.3 Rencana Tindakan Keperawatan pada Tn.S dengan diagnosa medis 

Hepatitis diruang Melati  

No 

Dx 

Tujuan / kriteria hasil Intervensi Rasional 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyeri akut berhubungan 

dengan nyeri pada 

abdomen. 

Tujuan : Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 1x24 jam 

diharapkan nyeri pasien 

dapat berkurang. 

Kritera hasil : 

K : Pasien mampu 

menjelaskan kembali tentang 

nyeri 

A : Pasien mengungkapkan 

nyeri berkurang 

P : Pasien mampu mengontrol 

nyeri 

P : Ekspresi wajah klien 

tampak rileks  

 

1. Bina hubungan 

saling percaya 

(bhsp) 

 

 

2. Catat karakteristik 

nyeri, lokasi dan 

seberapa lama 

nyeri 

3. Observasi TTV 

 

4. Ajarkan pada 

klien teknik 

relaksasi/distraksi 

5. Kolaborasi dengan 

tim medis lain      

Pemberian obat –       

obatan analgestik 

 

1. Menjalin hubunga 

terapeutik dengan pasien 

dan keluarga serta 

memudahkan dalam 

melakuakan tindakan 

2. Agar untuk mengetahui 

seberapa sering 

munculnya terjadi nyeri 

 

3. Untuk mengetahui kondisi 

peningkatan pasien 

4. Menghilangkan / 

mengurangi nyeri 

 

5. Agar dapat menentikan 

terapi yang tepat.Dan       

Pemberian obat rutin   

mempermudah proses 

penyembuhan 
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2 . Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 1x24 

jam diharapkan kelemahan 

dapat berkurang  

Kriteria hasil : 

1) Memverbalisasikan 

peningkatan energy dan 

merasa lebih baik 

2) Menjelaskan penggunaan 

energy untuk mengatasi 

kelelahan 

3) Kecemasan menurun 

4) Glukosa darah adekuat 

5) Kualitas hidup meningkat 

6) Istirahat cukup 

7) TTV dalam batas normal 

TD : 120/80 mmHg 

Nadi : 60 – 100 x/menit 

Suhu : 36,5 – 37,5◦c 

RR : 18 – 20 x/menit 

8) HB normal : 13,5-17,5 g/dl 

9) GDA : 80-140 mg/dl 

 

1) Bina hubungan 

saling percaya 

 

2) Observasi adanya 

pembatasan klien 

dalam melakukan 

aktivitas 

3) Observasi TTV 

 

4) Monitor nutrisi 

dan sumber 

energy yang 

adekuat 

5) Monitor pola tidur 

dan lamaya 

tidur/isirahat 

pasien 

6) Konsoltasi dengan 

ahli gizi untuk 

meningkatkan 

asupan makanan 

yang berenergi 

tinggi 

1) Agar membina hubungan 

saling percaya antara 

pasien dan perawat 

2) Untuk tidak terjadi 

kelelahan yang berlebihan 

 

 

3) Mengetahui peningkatan 

kesehatan pasien 

4) Untuk mempertahankan 

asupan nutrisi sehingga 

kebutuhan nutrisi 

kecukupan 

5) Agar mengetahui kondisi 

peningkatan pasien 

 

 

6) Untuk mencukupi asupan 

nutrisi, dan untuk 

menekan agar nafsu 

makan pasien meningkat 
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Tabel 3.4 Implementasi Keperawatan Pada Tn.S Dengan Diagnosa Medis 

Hepatitis DiRuang Melati 

No 

Dx  

Tanggal  Jam  Implementasi  tanda 

tangan 

1.  13 /01/2020 16.00 1. Membina hubungan saling percaya  

    dengan memperkanalkan diri pada  

     pasien 

2. Menanyakan seberapa nyeri dan  

    seberapa lamanya  

3. Menanyakan keluhan dan lokasi nyeri 

4. Mengajarkan pasien teknik relaksasi  

     dan distraksi 

5. mengobesevasi TTV 

-  TTV :  

TD : 130/90 mmHg 

Nadi : 86 x/menit 

Suhu : 36,9◦c 

RR : 20 x/menit 

6. Berkolaborasi dengan tim medis dalam 

     bemberian obat obatan, 

(1) Injeksi antrain : 3x2 ml 

(2) Injeksi moxifloxacin : 1x400 mg 

(3) Injeksi metoclopiramide : 3x1 gr 
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2  13/01/2020 17.40 1. Membina hubungan saling percaya 

dengan memperkenalkan diri pada pasien 

2. TTV : 

TD : 130/90 mmhg 

Nadi : 86x/menit 

Suhu : 36,9x/menit 

RR : 20x/menit 

3. Menganjurkan pasien untuk 

mempertahankan asupan nutrisi yang 

adekuat 

4. Menganjurkan pasien untuk isirahat 

yang cukup 

5. Menganjurkan pasien makan untuk 

makan dalam kondisi hangat 

 

 

 

1 14/01/2020  1 . Menanyakan seberapa nyeri dan  

     seberapa lamanya  

2. Menanyakan keluhan dan lokasi nyeri 

3. Mengajarkan pasien teknik relaksasi dan 

 

 

 

(4) Injeksi omeprazole : 3x10 mg 

7.  Jelaskan pada pasien tentang penyebab 

       nyeri 

1) Pasien dapat mengerti apa itu 

penyebab nyeri yang mempengaruhi 

rasa sakitnya 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        54 
                                                                                                    

 
 

      distraksi 

4. mengobesevasi TTV :  

TD : 130/90 mmHg 

Nadi : 86 x/menit 

Suhu : 36,9◦c 

RR : 20 x/menit 

5. Berkolaborasi dengan tim medis dalam 

     pemberian obat obatan 

1) Injeksi antrain : 3x2 ml 

2) Injeksi omeprazole : 2x40 mg 

6.  Menunjukan pada pasien penerimaan 

     tentang respon pasien terhadap nyeri,  

     dengan pasien mampu menunjukan 

     perilaku nyeri dan skala nyeri  

     berkurang 

2 14/01/2020  1. Menganjurkan pasien untuk  

    mempertahankan asupan nutrisi yang  

    adekuat 

2. Menganjurkan pasien untuk isirahat  

    yang cukup 

3. Menganjurkan pasien makan untuk  

     makan dalam kondisi hangat 

4. TTV : 

TD : 130/90 mmhg 
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Nadi : 86x/menit 

Suhu : 36,9x/menit 

RR : 20x/menit 

1 15/01/2020  1 . Menanyakan seberapa nyeri dan  

    seberapa  lamanya  

2. Menanyakan keluhan dan lokasi nyeri 

3. Mengajarkan pasien teknik relaksasi dan 

     distraksi 

4. mengobesevasi TTV :  

TTV 

TD : 130/90 mmHg 

Nadi : 86 x/menit 

Suhu : 36,9◦c 

RR : 20 x/menit 

5. Berkolaborasi dengan tim medis dalam 

     bemberian obat obatan 

1) Injeksi omeprazole : 2x40 mg 

2) Injeksi metoclopiramide : 3x1 gr 

 

2 15/01/2020  1. Menganjurkan pasien untuk  

    mempertahankan asupan nutrisi yang  

    adekuat 

2. Menganjurkan pasien untuk isirahat  

     yang cukup 

3. Menganjurkan pasien makan untuk  
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     makan dalam kondisi hangat 

4. TTV : 

TD : 130/90 mmhg 

Nadi : 86x/menit 

Suhu : 36,9x/menit 

RR : 20x/menit 
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Tanggal  Diagnosa 

Keperawatan 

Catatan Perkembangan Paraf  

13/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyeri Akut b.d 

pembengkakakn 

abdomen  

 

 

 

 

 

 

 

 

S: pasienn mengatakan nyeri perut   

O:  

- K/u cukup 

- Wajah tampak 

menyeringai  

- TTV :  

TD : 130/90 mmHg 

Nadi : 80 x/menit 

Suhu : 36,5◦c 

RR : 20 x/menit 

A: Masalah teratasi sebagian  

P: Intervensi dilanjutkan 2,4 dan 5 

 

13/01/2020 Keletihan b.d 

Kelemahan 

S: Pasien mengatakan lemas 

O:  

- K/u cukup 

- Pasien sulit merubah 

posisi tidurnya 

- Tidak ada perkembangan 

dalam mengerakan tubuh 

 

 

 

 

 Tabel 3.5 Catatan Perkembangan pada Tn S dengan Hepatitits 
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- TTV :  

TD : 130/90 mmhg 

Nadi : 80x/menit 

Suhu : 36,5°C 

RR : 20x/menit 

A: Masalah teratasi sebagian 

P: Intervensi dilanjutkan 2,4  

14/01/2020 Nyeri akut b.d 

Pembengkakan 

abdomen 

S: Pasien mengatakan nyeri perut 

berkurang 

O:  

- K/u baik 

- Wajah tampak rileks 

- TTV :  

TD: 130/80 mmhg 

Nadi: 80x/menit 

Suhu: 36,5°C 

RR: 20X/menit 

A: Masalah teratasi sebagian 

P: Intervensi dilanjutkan 2,3,4, dan 

5 

 

 

 

14/01/2020 Keletihan b.d 

Kelemahan 

S: Pasien sudah tidak mengeluh 

lemas 
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O:  

- K/u baik 

- Pasien dapat merubah 

posisi tidurnya  

- Adanya perkembangan 

dalam melakukan 

pergerakan tubuh 

- TTV :  

TD: 130/80 mmhg 

Nadi: 80x/menit 

Suhu: 36,5°C 

RR: 20x/menit 

A: Masalah teratasi sebagiam 

P: Intervensi dilanjutkan 2,5 

 

 



                                                                                                                        60 
                                                                                                    

 
 

Tabel 3.5 Evaluasi Keperawatan pada Tn S dengan Hepatitis  

Tanggal  Diagnosa Keperawatan Evaluasi  Paraf  

15/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/01/20202 

Nyeri Akut b.d 

pembengkakan diperut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keletihan b.d 

Kelemahan 

S: pasien mengatakan tidak 

ada nyeri  

O:  

- K/u baik 

- Wajah tampak 

rileks  

- Mulut bersih 

- TTV :  

TD : 120/80 mmHg 

Nadi : 80 x/menit 

Suhu : 36,5◦c 

RR : 18 x/menit 

A: Masalah teratasi 

P: Intervensi dihentikan dan 

pasien pulang 

S: Pasien sudah tidak 

mengeluh lemah 

O: 

- K/u baik 

- Pasien dapat 

merubah posisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        61 
                                                                                                    

 
 

 

Discharge Planning 

1. Biasakan konsumsi makanan yang bersih, aman dan lihat dulu jika 

memilih tempat makan 

2. Biasakan cuci tangan sebelum makan dan setelah aktivitas karena 

mencuci tangan menghilangkan organisme yang merusak rantai 

transmisi infeksi 

3. Banyak minum air putih 

4. Olaraga secara teratur dan istirahat yang cukup 

 

 

tidurnya 

- Adanya 

perkembangan 

dalam melakukan 

pergerakan tubuh 

- TTV :  

TD : 120/80 mmHg 

Nadi : 80 x/menit 

Suhu : 36,5◦c 

RR : 18 x/menit 

A: Masalah teratasi 

P: Intervensi dihentikan dan 

pasien pulang 
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BAB 4 

PEMBAHASAN 

 

Dalam pembahasan ini penulis ini akan menguraikan tentang kesenjangan 

yang terjadi antara tinjauan pustakan dan tinjauan kasus dalam asuhan 

keperawatan pada pasien dengan diagnosa medis HEPATITIS di ruang Melati 

RSUD Bangil Pasuruan yang meliputi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. 

4.1 Pengkajian 

Pada tahap pengumpulan data penulis tidak mengalami kesulitan karena 

penulis telah mengadakan perkenalan dan menjelaskan maksud penulis yaitu 

untuk melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dan keluarga secara 

terbuka, mengerti da kooperatif. 

4.1.1.  Identitas  

Data yang didaptkan Tn.S  berusia 52 tahun, sudah menikah, 

berjenis kelamin laki-laki, bersuku jawa, agama islam,mempunyai tingkat 

pendidikan SD, pekerjaan sebagai petani, Tn.S beralamat Dusun Krajaan 

2. Faktor resiko penyebab Hepatitis kebanyakan menyerang laki-laki 

berusia 35 tahun keatas faktor berhubungan biasanya disebabkan oleh 

kebanyakan mengkonsumsi suplemen dan banyak minum kopi dan juga 

dipengaruhi oleh faktor stress. Perlu dikaji adanya nomer register, tanggal 

MRS, dan diagnosa medis (Shoemaeker,2011) 
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Pada pengkajian identitas terdapat kesenjangan antara kasus dan 

tinjauan kasus dan tinjauan pustaka, pada tinjauan pustaka jenis kelamin 

yang paling banyak terjadi Hepatitis adalah laki-laki, sedangkan pada 

tinjauan kasus didapatkan data pasien nyeri perut. Menurut opini penulis, 

hal ini dikarenakan pasien yang paling di keluhan  yang paling utama yaitu 

nyeri perut dan tidak nafsu makan. 

4.1.2 Keluhan Utama 

Pada tinjauan pustaka pasien hepatitis biasanya pada pasien 

hepatitis didapatkan keluhan berupa demam, sakit kepala, nyeri pada perut 

kanan atas, mual, muntah, ikterik, lemah, letih, lesu, dan anoreksia. Pada 

tinjauan kasus didapatkan data pasien mengeluh nyeri perut bagian kanan 

atas. Pada tinjauan kasus terdapat kesenjangan dengan tinjauan pustaka 

dikarenakan pada tinjauan kasus keluhan utamanya hanya ditemukan data 

nyeri nyeri pada perut kanan bagian atas. 

Berdasarkan pengamatan peneliti antara tinjauan kasus dan 

tinjauan pustaka terdapat kesenjangan karena keluhan utama yang 

dialamai oleh pasien tidak sama dengan keluhan pada penderita hepatitis 

lainnya. 

4.1.3. Riwayat Penyakit saat ini 

Pada dasarnya tinjauan pustaka pasien dengan Hepatitis biasanya 

sering demam, sakit kepala, nyeri pada perut, mual, muntah, ikterik, 

lemah, letih lesu, dan anoreksia, adanya gatal pada kulit, sedangkan pada 

hasil tinjauan kasus diperoleh data pasien mengatakan nyeri perut kanan 
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atas dan tidak nafsu makan,nyeri seperti ditusuk-tusuk, nyeri lebih sering 

muncul dan bertambah saat digunakan beraktivitas dan berkurang saat 

beristirahat, nyeri sedang dengan skala nyerinya 4. 

Berdasarkan pengamatan peneliti antara tinjauan kasus dan 

tinjauan pustaka terdapat kesenjangan karena riwayat penyakiy saat ini 

yang dialami oleh pasien tidak sama dengan riwayat penyakit saat ini pada 

penderita Hepatitis lainnya. 

4.1.4. Riwayat Penyakit sebelumnya 

 tinjauan pustaka pasien dengan Hepatitis biasanya perlu 

ditanyakan apakah sebelumnya pernah menderita penyakit Hepatitis atau 

pernah menderita penyakit lainnya sedangkan pada tinjauan kasus 

didapatkan data pasien tidak pernah menderita penyakit hepatitis dan 

keluarga juga tidak pernah menderita penyakit Hepatitis. 

4.1.5. Riwayat Penyakit keluarga  

Pada tinjauan pustaka didapatkan data  yang berkaitan erat dengan 

penyakit keturunan dan riwayat penyakit menular khusunya berkaitan 

dengan penyakit pencernaan. Sedangkan pada tinjauan kasus didapatkan 

data keluarga pasien mengatakn tidak pernah menderita penyakit Hepatitis 

Berdasarkan pengamatan peneliti antara tinjauan kasus dan 

tinjauan pustaka terdapat kesenjangan karena riwayat penyakit keluarga  

yang dialami ole pasien tidak sama dengan riwayat keluarga saat ini. 
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4.1.6. Riwayat Status Cairan dan Nutrisi 

Pada tinjaun pustaka didapatkan data pasien mengatakan tidak 

nafsu makan, mual, muntah dan anoreksia. Sedangkan pada tinjauan kasus 

didapatkan data pasien nafsu makan cukup, 4 sendok setiap kali makan, 

minum air putih 800 cc, BB badan menurun, konjungtiva anemis. 

Berdasarkan pengamatan peneliti antara tinjauan kasus dan 

tinjauan pustaka terdapat kesenjangan karena pada tinjauan pustaka 

didapatkan data pasien mual,muntah dan anoreksia, sedangkan pada 

tinjauan pustaka didapatkan data pasien konjungtiva anemis dan nafsu 

makan menurun karena adanya keletihan 

4.1.7. Pemeriksaan Fisik 

Pada pemeriksaan fisik B1(Breathing) menurut Wiliam (2011) 

tinjauan pustaka didapatkan data inspeksi bentuk dada simetris, tidak ada 

retraksi otot bantu nafas, tidak terjadi sesak nafas, tidak terpasang O2. 

Pada palpasi didapatkan ekspansi da taktil fremitus normal dan 

seimbangan antara kanan dan kiri. Pada perkusi didapatkan suara nafas 

normal sedangkan diafragma menjadi datar dan rendah. Pada auskultasi 

didapatkan tidak terdapat suara wheezing, ronchi, stidor. Pada tinjauan 

kasus didapatkan data bentuk dada simetris, tidak ada pembengkokan 

susunan ruas tulang belakang, tidak terjadi sesak nafas, pola nafas 

teratur,irama nafas teratur, tidak ada retraksi otot bantu nafas, perkusi 

thoraks sonor, tidak memakai alat bantu nafas, vokal premitus normal, 
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suara nafas vesikuler. Menurut opini penulis, hal ini dikarenakan pasien 

tidak sesak nafas sehingga pasien tidak diberikan terapi O2 nasal kanul. 

Pada pemeriksaan B2(Blood) menurut Wiliam (2011) tinjauan 

pustaka didapatkan data inspeksi tidak terdapat sianosis, tidak oedema, 

tidak ada clubbing finger. Pada palpasi didapatkan CRT <3 detik, 

frekuensi nadi (86x/menit). Pada auskultasi suara jantung S1 dan S2 

tunggal LUP DUP, irama jantung teratur. Pada perkusi tidak ada 

pembesaran jantung tambahan. Pada tinjauan kasus didapatkan tidak ada 

nyeri dada,irama jantung teratur, pulsasi kuat, bunyi jantung S1 S2 

tunggal, CRT <3 detik, tidak ada sianosis, tidak ada clubbing finger, tidak 

ada pembesaran JVP. Menurut opini penulis, pada tinjauan pustaka tidak 

didapatkan adanya perbedaan pada tinjauan kusus. Dikarenakan pasien 

tidak mengeluh nyeri dada, sehingga tinjauan kasus dan tijauan pustaka 

tidak ada masalah. 

Pada pemeriksaan B3(Brain) menurut Wiliam (2011) tinjauan 

pustaka orientasi baik, GCS 4-5-6, tidak ada kejang, tidak ada kaku kuduk, 

pada tinjauan kasus didapatkan data kesadaran composmentis, GCS 4-5-6, 

orientasi baik, tidak ada kejang, tidak ada kaku kuduk, tidak ada brudsky, 

tidak ada nyeri kepala, istirahat/tidur siang 2 jam/hari dan malam 6 

jam/hari, tidak ada kelainan nervus cranialis. Menurut opini penulis, pada 

tinjaun pustaka tidak ditemukan adanya perbedaan pada tinjauan kasus. 

Dikarena pasien tidak adanya kejang, tidak ada kaku kuduk, sehingga 

tinjauan kasus dan tinjauan pustaka tidak ada masalah. 
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Pada pemeriksaan B4 (Bladder) menurut Wiliam (2011) tinjauan 

pustaka urine berwarna kuning jernih, tidak memakai alat bantu. Pada 

tinjauan kasus didapatkan bentuk alat kelamin normal, libido kemauan 

normal, kemampuan normal, kebersihan bersih, frekuensi berkemih 3-

4x/hari (teratur), 1.500/24jam,bau khas, warna kuning jernih, tempat yang 

digunakan kamar mandi, tidak memakai alat bantu. Menurut opini penulis, 

pada tinjauan kasus tidakditemukan adanya perbedaan pada tinjauan 

pustaka yang ada, sehingga tinjauan kasus dan tinjauan pustaka tidaka ada 

masalah. 

Pada pemeriksaan B5(Bowel) menurut Wiliam (2011) tinjauan 

pustaka pada inspeksi abdomen ada benjolan, terdapat asites, kulit pada 

perut licin, dan terlihat tipis. Pada auskultasi bising usus meningkat pada 

area benjolan. Pada palpasi nyeri tekan pada perut kanan bagian atas, pada 

hepar teraba keras terjadi hepatomegali (pembesaran hepar). Pada perkusi 

terjadi hypertimpani. Pada tinjauan kasus didapatakan mulut bersih, 

mukosa kering, bibir normal, gigi bersih, kebiasaan gosok gigi 3x sehari, 

diRS 2x sehari, tenggorokan tidak ada kesulitan menelan, terjadi nyeri 

tekan pada abdomen P: Nyeri perut Q: Seperti ditusuk-tusuk R: Perut 

sebelah kanan S: Skala nyeri (4) T: Pada saat beraktivitas, kebiasaan BAB 

2x sehari, konsistensi lunak, warna kecoklatan. Menurut opini penulis, 

pada tinjauan kasus ditemukan masalah yang sama, dikarenakan nyeri 

pada daerah abdomen seperti tertusuk-tusuk. 

Pada pemeriksaan B6(Bone) menurut Wiliam (2011) tinjauan 

pustaka didapatkan data kuku berwarna kuning, kulit pucat, kelemahan 



                                                                                                                        68 
                                                                                                    

 
 

disebabkan tidak adekuatnya nutrisi/anoreksia. Sedangkan pada tinjauan 

kasus didapatkan data kemampuan pergerakan sendi dan tungkai(ROM) 

bebas, kekuatan otot 5-5-5-5, tidak ada fraktur, tidak ada dislokasi, kulit 

<3 detik, akral hangat, turgor normal, kelembabpan lembab, tidak oedema, 

kebersihan kulit bersih. Terjadi perbedaan antara tinjauan kasus dan 

tinjauan pustaka karena tidak terjadi perubahan pada kuku. Menurut opini 

penulis, hal ini dikarena pada tinjauan kasus tidak terdapat perubahan pada 

kuku berwarna kuning. 

Pada pemeriksaan B7(Penginderaan) menurut Wiliam (2011) 

tinjauan pustaka didapatkan data sklera berwarna kuning, pada tnjauan 

kasus didapatkan data mata simetris, pupil isokor, reflek cahaya normal, 

konjungtiva anemis, sklera putih kekuningan, palebra normal, ketajaman 

penglihatan normal, hidung normal, mukosa hidung tidak ada,sekret tidak 

ada, ketajaman penciuman normal, pahit,asam,asin, peraba normal. 

Menurut opini penulis, pada tinjauan pustaka terdapat persamaan antara 

tinjauan kasus, dikarenakan sklera berwarna kuning. 

Pada pemeriksaan B8(Endokrin) menurut Wiliam (2011) tinjauan 

pustaka didapatkan data tidak terjadi pada gangguan pada sistem endokrin. 

Pada tinjauan kasus didapatkan data tidak terjadi pembesaran kelenjar 

tiroid,tidak ada pembesaran kelenjar parotis, terjadi penurunan BB, tidak 

ada luka gangren, tidak ada pus, tidak ada bau. Menurut opini penulis, 

pada tinjauan kasus, tidak ditemukan adanya perbedaan pada tinjauan 

pustaka yang ada, sehingga tinjauan kasus dan tinjauan pustaka tidak ada 

masalah. 



                                                                                                                        69 
                                                                                                    

 
 

4.2 Diagnosa Keperawatan 

4.2.1 Diagnosa keperawatan berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat tujuh 

diagnosa keperawatan,  antara lain: 

 4.2.1.1 Nyeri akut berhubungan dengan Pembengkakan hepar. 

 4.2.1.2 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 

berhubungan dengan             anoreksia 

 4.2.1.3 Ansietas berhubungan dengan perasaan tidak nyaman dan cemas 

 4.2.1.4 Resiko kerusakan integritas kulit berhbungan dngan gatal pada 

kulit 

 4.2.1.5 Intoleransi aktivitas berhubungan dengan suplai oksigen dan nutrisi 

yang menurun 

4.2.2 Diagnosa Keperawatan pada tinjauan kasus 

 Pada tinjauan kasus, diagnosa keperwatan yang muncul ada dua yaitu: 

 4.2.2.1 Nyeri akut berhubungan dengan Pembengkakan diperut 

 4.2.2.2 Keletihan berhubungan dengan Cepat lelah 

4.2.3 Prioritas diagnosa keperawatan pada studi kasus. 

 Berdasarkan diagnosa keperawatan yang ada pada studi kasus, maka 

penulis menentukan prioritas yaitu: 

 4.2.3.1 Nyeri akut berhubungan dengan pembengkakan diperut. 

 4.2.3.2 Keletihan berhubungan dengan cepat lelah 
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Pada tinjauan pustaka didapatkan diagnosa nyeri akut berhungan 

dengan pembengkakan diperut dan pada tinjauan kasus juga didapatkan 

diagnosa nyeri akut berhubungan dengan pembengkakan diperut.dengan 

data objektif pasien mengatakan nyeri perut bagian kana atas, nyeri seperti 

ditusuk-tusuk, skala nyeri 4, nyeri pada saat melakukan aktivitas, wajah 

pasien tampak menyeringai keadaan umum lemah. Menurut opini penulis, 

hal ini dikarenakan nyeri nyeri seperti ditusuk tusuk pada daerah perut. 

Tetapi juga mendapatkan antibiotik untuk nyerinya, dan pasien juga 

diberikan health education dari perwat seperti tarik nafas dalam. 

Pada tinjauan pustaka didapatkan diagnosa ketidakseimbangan 

nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhungan dengan anoreksia. Pada 

tinjauan kasus didapatkan keletihan berhubungan dengan cepat lelah. 

Dengan data objektif pasien mengatakan lemas, porsi makan pasien 4 

sendok, BB sebelum sakit 74, BB sesudah sakit 71, keadaan umum lemah, 

Hb 8. Menurut opini penulis, hal ini dikarenakan pasien tidak nafsu 

makan, mata terlihat cowong, pasien juga mendapatkan terapi antiemetik. 

Dan klien juga mendapat health education dari perawat untuk makan 

sedikit tapi sering. 

4.3 Intervensi 

Pada perumusan tujuan antara tinjauan pustaka dengan tinjauan 

kasus ada kesenjanagan. Pada tinjauan pustaka perencanaan menggunakan 

kriteria hasil yang mengacu pada pencapaian tujuan, sedangkan tinjauan 

kasus perencanaan menggunakan sasaran dalam intervensinya dengan 
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tujuan penulis ingin meningkatkan kemandirian pasien dan keluarganya 

dalam pelaksanaan asuhan keperrawatan melalui peningkatan pengetahuan 

(kognitif), perubahan tingkah laku pasien (afektif) dan ketrampilan 

menangani masalah (psikomotor). 

4.3.1 Intervensi diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan 

pembengkakan diperut. 

Pada intervensi tinjauan pustaka menurut (Nanda, 2015) dilakukan 

intervensi yang sama pada tinjauan kasus, alasanya karena data yang 

didapatkan pasien mengeluh nyeri pada perut. Dengan data objektif yang 

mendukung keadaan umum lemah, wajah tampak menyeringai, skala nyeri 

4. Tujuan setelah dilakuakan tindakan keperwatan selama 1x24 jam 

diharapkan nyeri pasien dapat berkurang. Dengan kriteria hasil: wajah 

tampak rilkes, pasien tidak tampak menyeringai, pasien mampu 

mengungkapakan nyeri berkurang, N: 60-100x/menit, RR: 18-20x/menit, 

S: 36,5-37,5 TD: sistolik 90-120 mmHg diastolik: 60-90 mmHg. 

Dilakukan intervensi membina hubungan saling percaya, catat 

karakteristik nyeri, lokasi dan lamanya nyeri, ajarkan teknik distraksi dan 

relaksasi, kolaborasi dalam pemberian analgesik. Menurut opini penulis, 

dalam pemberian analgesik sangat baik untuk mengurangi nyeri yang 

dirasakan pasien, selain itu teknik relaksasi juga dapat membantu pasien 

dalam mengontrol nyeri yang dirasakan dan teknik distraksi digunakan 

untuk pengalihan rasa nyeri. 

4.3.2 intervensi diagnosa keperwatan keletihan berhubungan dengan cepat lelah. 
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Pada intervensi tinjauan pustaka dilakukan intervensi yang sama 

pada tinjauan kasus, alasannya pasien mengatakn lemas,tidak nafsu 

makan, mata terlihat cowong, porsi makan 4 sendok, BB sebelum sakit 74, 

dan BB sesudah sakit 71, keadaan umum lemah, Hb 8. Tujuan setelah 

dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam diharapkan kelemahan 

pasien dapat berkurang. Nafsu makan meningkat, porsi makan habis. 

Dilakukan intervensi membina hubungan saling percaya, pertahankan agar 

tidak terjadi kelelahan yang berlebihan, mengetahui peningkatan pasien, 

mempertahankan asupan nutrisi pasien sehingga kebutuhan nutrisi 

kecukupan, selain untuk mencukupi kebutuhan asuhan kebutuhan nutrisi 

pasien juga menekan agar nasfu makan pasien meningkat. 

4.4 Implementasi 

Pelaksanaan pada tinjauan pustaka belum dapat direlasasikan 

karena hanya membuat teori asuhan keperawatan. Sedaangkan pada kasus 

nyata pelaksanaan telah disusun dan direlasasikan pada pasien dan ada 

pendokumentasikan intervensi 

 4.4.1 Implementasi diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan 

dengan pembengkakan diperut 

  Pada implementasi tinjauan pustaka menurut (Nanda, 2015) sama 

seperti tibjauan kasus dilakukan tindakan mencatat karakteristik nyeri, 

lokasi nyeri dan intensitas lamanya nyeri,memposisikan pasien dengan 

senyaman mungkin, mengajarkan teknik distraksi dan relaksasi, kolaborasi 

dengan tim medis dalam pemberian obat analgesik (Injeksi Antrain 
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3x2ml). Menurut opini penulis, untuk mengatasi nyeri yang dialami pasien 

dapat dilakukan farmakologis dan non farmakologis yatu dengan cara 

teknik relaksasi, teknik relaksasi dengan nafas dalam melalui hidung lalu 

dikeluarkan melalui mulut secara berlahan dan teknik distraksi dengan 

cara mengalihkan nyeri misalnya sambil menonton televisi. Dan memberi 

terapi non farmakologis yaitu dengan injeksi antrain dapat mengurangi 

nyeri. 

 4.4.2 Implementasi diagnosa keperawatan keletihan berhubungan 

dengan cepat lelah 

  Pada implemntasi tinjauan pustaka menurut (Nanda, 2015) sama 

seperi tinjauan kasus. Dilakukan tindakan seperi membina hubungan 

saling percaya,menganjukan pasien untuk mempertahankan asupan nutrisi 

yang adekuat, menganjurkan pasien istirahat yang cukup. Menurut opini 

penulis, untuk mengatasi keletihan  dapat berkolaborasi dengan tim medis 

agar  mendapatkan obat analgesik untuk mengurangi kelemahan. 

4.5 Evaluasi 

Pada tinjauan pustaka evaluasi belum dapat dilaksanakan karena 

hanya membuat teori asuhan keperawatan, Sedangkan pada tinjauan kasus 

evaluasi dapat dilakukan karena dapat diketahui keadaan pasien dan 

masalah secara langsung. 

 Pada tinjauan kasus pada waktu dilakukan evaluasi tentang nyeri akut 

berhubungan dengan pembengkakan diperut dapat teratasi karena pasien 

selama 3x24 jam dilakukan tindakan yang tepat, tujuan dan kriteria hasil 
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telah tercapai ditndai dengan pasien keadaan umum baik, wajah tampak 

rileks, nyeri berkurang. 

 Pada tinjauan kasus pada waktu dilaksanakan evaluasi tentang keletihan 

berhubungan dengan cepat lelah dapat teratasi karena pasien selama 3x24 

jam dilakukan tindakan yang tepat, tujuan, dan kriteria hasil telah tercapai 

dengan pasien keadaan umum baik, pasien tidak mengeluh lemah. 

 Pada akhir evaluasi semua tujuan dan kriteria hasil dapat dicapai karena 

adanya kerja sama yang baik. Hasil evaluasi pada Tn.S sudah sesuai 

harapan, masalah teratasi dan pasien KRS pada tanggal 15 Januari 2020. 

Dengan discharge planning, biasakan konsumsi makanan yang bersih, 

aman dan lihat dulu jika memilih tempat makan, biasakan cuci tangan 

sebelum makan dan setelah aktivitas karena mencuci tangan 

menghilangkan organisme yang merusak rantai tranmisi infeksi, banyak 

minum air putih, olaraga secara teratur dan istirahat yang cukup. 
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BAB 5 

PENUTUP 

Setelah penulis melakukan pengamatan dan melaksanakan asuhan 

keperawatan secara langsung pada pasien dengan kasus Hepatitis di ruang Melati 

8A RSUD Bangil Pasuruan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan 

sekaligus saran yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan mutu asuhan 

keperawatan klien dengan Hepatitis. 

5.1 Simpulan 

Dari hasil uraian yang telah menguraikan tentang asuhan keperawatan 

pada pasien Hepatitis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

5.1.1 Pada pengkajian tinjauan kasus didapatkan data fokus nyeri perut saat 

ditekan, pada  pengkajian nyeri pasien didapatkan P: Nyeri perut Q: Nyeri 

seperti ditusuk-tusuk R: perut sebelah kanan S: Skala nyeri (4) T: pada 

saat aktivitas. Sedangkan pada pengkajian perencanaan pasien tidak nafsu 

makan 4 porsi habis, tidak nafsu makan karena pasien mual. 

5.1.2 Pada pasien hepatitis akan mengalami beberapa masalah keperwatan yang 

ditemukan pada tinjauan kasus adalah nyeri akut, keletihan, kedua 

diagnosa tersebut muncul karena didapatkan data-data dari pasien itu 

sendiri 

5.1.3 Intervensi diagnosa keperawatan yang ditampilkan antara tinjauan pustaka 

dan tinjauan kasus terjadi kesamaan namun masing-masing intervensi 

tetap mengacu pada tujuan, dan kriteria hasil. 
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5.1.4 Implementasi ke[erwatan dilakukan secara koordinasi dan terintegrasi 

untuk pelaksanaan diagnosa pada kasus tidak semua sama pada tinjauan 

pustaka. 

5.1.5 Evaluasi dilakukan penulis metode per 24 jam dengan harapan penulis 

dapat mengetahui perkembangan yang terjadi pada pasien setiap saat. Pada 

akhir evaluasi semua tujuan dicapai karena adanya kerja sama yang baik 

antara pasien, keluarga dan tim kesehatan. 

5.2 Saran 

 Bertolak dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1 Untuk mencapai hasil keperawatan yang diharapkan, diperlukan hubungan 

yang baik dan keteribatan pasien, keluarga dan tim kesehatan lainnya. 

5.2.2 Perawat sebagai petugas pelayanan kesehatan hendaknya mempunyai 

pengetahuan, ketrampilan yang cukup serata dapat bekerja sama dengan 

tim kesehatan lainnya dengan memberikan asuhan keperawatan pada 

pasien dengan Hepatitis. 

5.2.3 Dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan yang profesional alangkah 

baiknya diadakan suatu seminar atau suatu pertemuan yang membahas 

tentang masalah kesehatan yang ada pada pasien. 

5.2.4 Pendidkan pengetahuan perawat secara berkelanjutan perlu ditingkatkan 

baik secara formal dan informal khususnya pengetahuan dalam bidang 

pengetahuan ilmu kesehatan. 
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5.2.5 Kembangkan dan tingkatkan pemahaman perawat terhadap konsep secara 

komperhensif sehingga mampu menerapakan asuhan keperwatan dengan 

baik. 
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I. TIU ( Tujuan Instruksional Umum ) 

Setelah dilakukan pendidikan kesehatan tentang penyakit 

hepatitis diharapkan sasaran mampu memahami tentang penyakit hepatitis. 

 

II. TIK ( Tujuan Instruksional Khusus ) 

Setelah dilakukan penyuluhan selama 20 menit sasaran penyuluhan diharapkan dapat : 

1. Menyebutkan pengertian hepatitis. 

2.    Menyebutkan tanda gejala hepatitis. 

3.       Menyebutkan penyebab hepatitis. 

4.       Menyebutkan penatalaksanaan dan pencegahan penyakit hepatitis. 

5.        Menyebutkan komplikasi hepatitis. 



6.   Menyebutkan pemeriksaan diagnostik penyakit hepatitis. 

7. Menyebutkan ramuan herbal untuk penyakit hepatitis. 

 

III. Materi Penyuluhan  

1. Pengertian Hepatitits  

2. Tanda dan Gejala Hepatitis  

3. Penyebab Hepatitits  

4. Penatalaksaan dan pencegahan penyakit Hepatitits  

5. Komplikasi hepatitis  

6. Pemeriksaan diagnostik penyakit hepatitits  

7. Ramuan herbal untuk penyakit hepatitis  

IV. Metode 

   1. Ceramah 

 2. Diskusi tanya jawab 

V. Media 

 1. Leaflet 

VI. Evaluasi 

1. Sebutkan pengertian hepatitis? 

2. Sebutkan tanda gejala hepatitis? 

3. Sebutkan penyebab hepatitis? 

4. Sebutkan penatalaksanaan dan pencegahan penyakit hepatitis? 

5.  Sebutkan komplikasi hepatitis? 

6.  Sebutkan pemeriksaan diagnostik penyakit hepatitis? 

7. Sebutkan ramuan herbal untuk penyakit hepatitis? 

 



VII. Kegiatan penyuluhan  

No Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Masyarakat 

1 5 menit Pembukaan: 

- Mengucapkan salam 

-. Memperkenalkan diri 

- Menjelaskan topik dan tujuan pendidikan 

kesehatan 

- Menanyakan kesiapan Keluarga 

 

Menjawab salam 

Mendengarkan 

Mendengarkan 

 

Menjawab 

2 20 

menit 

Pelaksanaan: 

Penyampaian materi 

- Pengertian hepatitits   

- Faktor penyebab hepatitis  

- Tanda dan gejala hepatitis 

- Cara pencegahan hepatitis  

- Komplikasi hepatitis   

-  Pemeriksaan diagnostik hepatitits  

- Penyembuhan ramuan herbal 

penyakit hepatitis  

 

Memberikan kesempatan keluarga untuk 

bertanya mengenai materi yang disampaikan 

 

 

Mendengarkan 

 

 

 

 

 

 

 

Bertanya 

3 5 menit Evaluasi: 

-Menanyakan kembali hal-hal yang sudah 

dijelaskan mengenai hepatitis  

 

Menjawab 



4 5 menit Penutup: 

- Menutup pertemuan dengan 

menyimpulkan materi yang telah dibahas 

- Memberikan salam penutup 

 

Mendengarkan 

 

 

Menjawab salam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERI 

PENYULUHAN KESEHATAN HEPATITIS  

 

A. Pengertian  

Hepatitis adalah penyakit infeksi yang menyerang hati, disebabkan oleh virus 

B. Tanda dan Gejala 

1. Selera makan hilang 

2. Rasa tidak enak di perut 

3. Mual sampai muntah 

4. Demam tidak tinggi 

5. Kadang-kadang disertai nyeri sendi 

6. Nyeri dan bengkak pada perut sisi kanan atas (lokasi hati) 

7. Bagian putih pada mata (sklera) tampak kuning 

8. Kulit seluruh tubuh tampak kuning 

9. Air seni berwarna coklat seperti air teh. 

C. Penyebab 

1. Virus hepatitis A, B, C, D, dan E. 

2. Alkohol 

3. Obat-obatan 

4. Bahan beracun (Hepatotoksik) 

D. Penatalaksanaan dan Pencegahan 

1. Berikan vaksin hepatitis 

2. Cuci tangan sebelum makan dan setelah dari toilet 



3.  Hindari penggunaan jarum suntik secara bersamaan 

4. Hindari kontak dengan penderita hepatitis 

5. Jangan minum-minuman beralkohol 

6. Hindari penggunaan peralatan mandi dan makan secara bersamaan 

7. Istirahat 1-2 bulan 

8. Diet makanan yang mengandung cukup kalori 

E. Komplikasi Hepatitis 

1. Terjadinya pengerasan organ hati (nekrosis) 

2.  Karsinoma (Tumor) 

3. Hiperbilirubin/ikterik (kuning pada kulit/mata) 

F. Pemeriksaan Diagnostik 

1. Serum Enzim (SGOT, SGPT, Bilirubin). 

2. Serologi: Anti HAV, HBV, HbsAG, HbeAG, HDAG, Anti HCV, Enzim 

ImmunoAssay (EIA), IgG, dan IgM. 

3. Radiologi: tampak pembesaran hati 

4. Biopsy liver 

G. Ramuan Herbal Untuk Hepatitis 

1. Daun pare 

Ambillah segenggam daun pare segar, secangkir air matang, dan juga 

garam secukupnya saja. Aturan pembuatannya adalah cucilah daun pare 

terlebih dahulu, kemudian dibilas dengan air matang. Setelah itu tumbuklah 

daun sampai halus dan ditambahkan dengan 1 cangkir air. Aduklah dengan 

merata dan ditambahkan sedikit garam. Kemudian saringlah ramuan Obat 

Hepatitis yang Alami itu minumlah di pagi hari serta diminum sebelum 



makan. Sebaiknya resep ini tidak diminum oleh ibu hamil karena akan 

berdampak terjadinya keguguran. 

2. Tomat 

Obat Hepatitis yang Alami dengan menggunakan dua buah tomat yang 

masak, gula pasir secukupnya saja. Cara membuat Obat Hepatitis yang Alami 

ini adalah dengan mencuci dan memotong buah tomat. Setelah itu di rebus 

dengan air secukupnya saja. Jika sudah mendidih, maka lumatkan dan digiling 

kemudian diperas. Air perasan tadi kemudian ditambahkan dengan gula 

kemudian diminum dengan dosis 2 kali sehari. 

3. Mengkudu  

Ambillah tiga buah mengkudu matang dan segenggam kulit 

mengkudu, selembar daun pisang, sepotong kain, cuka secukupnya saja. 

Aturan pembuatan adalah cucilah buah mengkudu dicuci dan kemudian 

diparut dan diperas dengan sepotong kain. Air perasan tadi diminum. Dan 

untuk penggunaan luar, maka ulit mengkudu ditumbuk sampai halus, setelah 

itu aduklah dengan sedikt cuka. Bungkus ramuan Obat Hepatitis yang Alami 

tadi dengan daun pisang. Kemudian dipanaskan sebentar diatas api atau juga 

langsung di kukus. Dan untuk kondisi yang hangat maka tempelkanlah 

bungkusan tersebut pada daerah perut bagian kanan atas, tempart dimana hati 

mengalami pembengkakan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 




