
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Dasar Hipovolemia Pada Diare 

 Pengertian diare 1.

   Diare adalah seringnya frekuensi buang air besar lebih dari biasanya dengan 

konsistensi yang lebih encer (Rekawati Susilaningrum dkk, 2013). 

   Diare adalah sebuah penyakit di mana tinja atau feses berubah menjadi 

lembek atau cair yang biasanaya terjadi paling sedikit tiga kali dalam 24 jam 

(Koes Irianto, 2015). 

   Diare juga didefinisikan sebagai suatu kumpulan dari gejala infeksi saluran 

pencernaan yang dapat disebabkan oleh beberapa organisme seperti bakteri, virus, 

dan parasit. Beberapa organisme tersebut biasanya menginfeksi saluran 

pencernaan manusia melalui makanan dan minuman yang telah tercemar oleh 

organisme tersebut (food borne disease) (Mendri, 2017). 

 Pengertian Hipovolemia  2.

   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). 
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 Etiologi 3.

Penyebab dari hipovolemia adalah sebagai berikut : 

a. Kehilangan cairan aktif 

b. Kegagalan mekanisme regulasi 

c. Peningkatan permeabilitas kapiler 

d. Kekurangan intake cairan 

e. Evaporasi 

 Tanda dan gejala   4.

Tanda dan gejala dari hipovolemia adalah sebagai berikut : 

a. Frekuensi nadi meningkat  

b. Nadi teraba lemah 

c. Tekanan darah menurun  

d. Tekanan nadi menyempit 

e. Turgor kulit menurun 

f. Membran mukosa kering 

g. Volume urin menurun 

h. Hematokrit meningkat  

 Dampak Hipovolemia 5.

    Balita-balita dengan diare yang berat dan tidak segera diobati, biasanya 

meninggal bukan karena infeksi tetapi karena kehilangan cairan dan elektolit yang 

sangat banyak (misalnya, sodium, potassium, kalium, basa) dari buang air 

besarnya. Kehilangan cairan dan kelainan elektrolit merupakan masalah penting, 

terutama pada balita-balita. Pada diare akut, kehilangan cairan secara mendadak 

dapat mengakibatkan terjadinya syok hipovolemik yang cepat. Kehilangan 
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elektrolit melalui feses potensial mengarah ke hipokalemia dan asidosis 

metabolik. Pada kasus-kasus yang terlambat meminta pertolongan medis dapat 

mengakibatkan syok hipovolemik yang terjadi sudah tidak dapat diatasi lagi 

sehingga menimbulkan komplikasi lain yakni Tubular Nekrosis Akut pada ginjal 

yang selanjutnya terjadi gagal multi organ (Irianto Koes, 2014). 

 Pencegahan Hipovolemia pada Diare 6.

    Balita-balita dengan diare yang berat dan tidak segera diobati, biasanya 

meninggal bukan karena infeksi tetapi karena kehilangan cairan dan elektolit yang 

sangat banyak (misalnya, sodium, potassium, kalium, basa) dari buang air 

besarnya. Pada kasus diare, mengganti kehilangan cairan dan elektrolit merupakan 

hal yang penting untuk mencegah terjadinya hipovolemia, hal ini dapat dilakukan 

dengan memberikan banyak minum air, larutan gula-garam, kuah sup, sari buah, 

oralit, atau bila kondisi balita buruk biasanya diberi cairan infus. Berikan juga 

susu yang berkadar penuh ataupun yang sedikit diencerkan, lewat mulut atau 

dengan sonde lambung bila ada muntah dan hilangnya nafsu makan (Irianto Koes, 

2014). 

 Penatalaksanaan Hipovolemia Pada Diare 7.

   Bila balita mengalami kehilangan volume cairan saat diare, dapat dilakukan 

rehidrasi oral. Cairan oral diberikan sedikit tapi sering (5ml dan 15ml). Dalam hal 

kehilangan cairan yang berat balita diberikan terapi intavena untuk mengatasi 

dehidrasi. 

   Pemberian ASI dilanjutkan apabila itu bukan penyebab dari terjadinya diare 

pada balita (Suriadi,2010). 
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B. Asuhan Keperawatan Diare Pada Balita Dalam Masalah Keperawatan 

Hipovolemia 

   Menurut (Rekawati Susilaningrum,2008) asuhan keperawatan balita dengan 

diare dalam masalah keperawatan hipovolemia yaitu : 

 Pengkajian 1.

a. Identitas pasien/biodata 

   Meliputi nama lengkap, tempat tinggal, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, 

tempat lahir, asal suku bangsa, nama orang tua, pekerjaan orang tua, penghasilan. 

Untuk umur pada pasien diare akut, sebagian besar adalah balita di bawah lima 

tahun.  

b. Keluhan utama 

   Buang air besar (BAB) lebih tiga kali sehari. BAB kurang dari empat kali 

dengan konsistensi cair (diare tanpa dehidrasi). BAB 4-10 kali dengan konsistensi 

cair (dehidrasi ringan/sedang). BAB lebih dari sepuluh kali (dehidrasi berat). Bila 

diare berlangsung kurang dari 14 hari adalah diare akut. Bila berlangsung 14 hari 

atau lebih adalah diare persisten.  

c. Riwayat kesehatan 

1) Riwayat kesehatan dahulu 

Penyakit apa saja yang pernah diderita.  

2) Riwayat kesehatan sekarang 

a) Mula-mula bayi/balita menjadi cengeng, gelisah suhu badan mungkin 

meningkat. Nafsu makan berkurang atau tidak ada, kemungkinan timbul 

diare. 
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b) Tinja makin cair, mungkin disertai lender atau lender dan darah. Warna tinja 

berubah menjadi kehijauan karena bercampur empedu. 

c) Anus dan daerah sekitarnya timbul lecet karena sering defekasi dan sifatnya 

makin lama makin asam. 

d) Gejala muntah dapat terjadi sebelum atau sesudah diare. 

e) Bila pasien telah banyak kehilangan cairan dan elektrolit, gejala dehidrasi 

mulai tampak. 

f) Dieresis, yaitu terjadi oliguri (kurang 1 ml/kg/BB/jam bila terjadi dehidrasi. 

Urin normal pada diare tanpa dehidrasi. Urin sedikit gelap pada dehidrasi 

ringan atau sedang. Tidak ada urine dalam waktu enam jam (dehidrasi berat). 

3) Riwayat kesehatan keluarga 

   Apakah ada anggota keluarga yang menderita diare dan yang berhubungan 

dengan distribusi penularan. 

1). Fisiologi dari masalah keperawatan hipovolemia adalah sebagai berikut : 

a) Tanda dan gejala mayor diantaranya : 

   Frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, 

tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membrane mukosa kering, volume 

urin menurun. 

b) Tanda dan gejala minor diantaranya : 

Merasa lemah, mengeluh haus, pengisian vena menurun, status mental 

berubah, suhu tubuh meningkat, konsentrasi urin meningkat, beran badan turun 

tiba-tiba. 
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 Diagnosa keperawatan 2.

   Hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. (Tim Pokja 

SDKI DPP PPNI, 2016). 

 Perencanaan/ Intervensi 3.

   Rencana keperawatan yang dapat dirumuskan pada hipovolemia menurut 

(Nurarif & Kusuma, 2015) yaitu : 

a. Kriteria NOC : 

1) Fluid balance 

a) Hydration 

b) Nutritional status : Food and Fluid Intake 

b. Kriteria hasil : 

1) Mempertahankan pengeluaran urin sesuai dengan usia dan berat badan, jenis 

urine normal, dan hematokrit normal. 

2) Tekanan darah, nadi, dan suhu tubuh berada dalam batas normal. 

3) Tidak menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, elastisitas turgor kulit baik, 

membran mukosa lembab, tidak ada rasa haus yang berlebihan. 

c. Adapun intervensi yang dapat dirumuskan sesuai dengan NIC yaitu : 

1) Fluid management 

a) Pertahankan catatan intake dan output yang akurat. 

b) Timbang popok bila diperlukan. 

c)  Monitor status hidrasi (kelembaban membran mukosa, nadi adekuat, tekanan 

darah ortostatik) jika diperlukan. 

d)  Monitor tanda – tanda vital. 

e)  Monitor masukan makanan/ cairan dengan hitung intake kalori harian. 
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f)  Kolaborasi pemberian cairan IV. 

g)  Monitor status nutrisi. 

h)  Berikan cairan IV pada suhu ruangan.  

i)  Dorong masukan oral. 

j)  Berikan penggantian nesogatrik sesuai output. 

k)  Dorong keluarga untuk membantu pasien makan. 

l)  Tawarkan snack (jus buah, buah segar). 

m)  Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat. 

2) Hypovolemia Management 

a) Monitor status cairan termasuk intake dan output cairan. 

b) Pelihara IV line. 

c) Monitor tingkat hemoglobin dan hematokrit. 

d) Monitor tanda - tanda vital. 

e) Monitor respon pasien terhadap penambahan cairan. 

f) Monitor berat badan. 

g) Dorong pasien untuk menambah intake oral. 

h) Pemberian cairan iv, monitor adanya tanda dan gejala kelebihan cairan. 

 Implementasi 4.

   Pelaksanaan atau implementasi merupakan bagian aktif dalam asuhan 

keperawatan yang dilakukan oleh perawat sesuai dengan rencana tindakan. 

Tindakan ini bersifat intelektual, teknis, dan interpersonal berupa berbagai upaya 

untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.  

   Implementasi adalah fase ketika perawat mengimplementasikan intervensi 

keperawatan (Kozier et al., 2010). Implementasi atau pelaksanaan merupakan 
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bagian aktif dalam asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat sesuai denga 

rencana tindakan. Tindakan ini bersifat intelektual, teknis, dan interpersonal 

berupa berbagai upaya untuk memuhi kebutuhan dasar manusia. 

   Tindakan keperawatan meliputi, observasi keperawatan, pendidikan 

kesehatan/keperawatan, tindakan medis yang dilakukan oleh perawat atau tugas 

limpah (Suprajitno, 2004).  

   Adapun implementasi yang dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan, 

yaitu: 

a. Mengobservasi tanda dan gejala dehidrasi (kulit membran mukosa kering, 

kenaikan berate jenis urin tiap 4 jam, dan rasa haus). 

b. Pantau masukan dan keluaran dengan cermat meliputi frekuensi, warna, dan 

konsistensi. 

c. Pantau ketidakseimbangan elektrolit (natrium klorida dan kalium). 

d. Timbang berat badan setiap hari. 

e. Monitor tanda-tanda vital setiap 4 jam. 

f. Monitor pemeriksaan laboratorium (elektrolit, berat jenis urin, dan nitrogen 

urea darah). 

g. Lakukan tindakan untuk mengurangi demam (ganti pakaian katun dan 

kompres hangat). 

h. Kolaborasi dengan dokter tentang dehidrasi, terutama untuk dehidrasi berat 

dan jika terdapat penyakit berat lainnya). 
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 Evaluasi 5.

 Evaluasi merupakan fase kelima dan fase terakhir dalam proses keperawatan. 

Evaluasi adalah evaluasi yang direncanakan, berkelanjutan, dan terarah ketika 

klien dan profesional kesehatan menentukan kemajuan klien menuju pencapaian 

tujuan/hasil dan keefektifan rencana asuhan keperawatan (Kozier et al., 2010). 

   Hasil yang diharapkan (Nurarif & Kusuma, 2015) :  

a. Mempertahankan pengeluaran urin sesuai dengan usia dan berat badan,   jenis 

urine normal, dan hematokrit normal. 

b. Tekanan darah, nadi, dan suhu tubuh berada dalam batas normal. 

Tidak menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, elastisitas turgor kulit baik, membran 

mukosa lembab, tidak ada rasa haus 


