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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Teori Ketidakpatuhan Dalam Pemenuhan Diet Pada Pasien 

Diabetes Mellitus tipe II 

1. Pengertian ketidakpatuhan 

Ketidakpatuhan adalah perilaku pemberi asuhan ataupun individu yang 

tidak mengikuti rencana perawatan atau pengobatan yang telah di setujui oleh 

tenaga kesehatan sehingga menjadi penyebab hasil perawatan atau pengobatan 

kurang efektif (PPNI, 2016). Ketidakpatuhan yaitu suatu perilaku individu dan 

pemberi asuhan yang tidak sesuai dengan terapeutik yang diberikan. Perilaku 

individu ataupun pemberi asuhan yang tidak mengikuti terapeutik yang diberikan 

atau rencana yang diberikan secara sebagaian ataupun keseluruhan dapat 

memberikan dampak yang tidak baik secara klinis (Herdman, 2015). 

2. Pengertian diet 

Diet memiliki makna yang luas bukan hanya sekedar membatasi 

makanan. Diet yaitu pengaturan jumlah makanan dan waktu makanan untuk 

berproses. Diet juga memiliki arti memadupadankan macam-macam makanan 

sehingga dapat memiliki nilai yang lebih dan dapat  menyembuhkan penyakit 

(Ramayulis, 2016). 

3. Dasar perencanaan makanan  pasien diabetes mellitus 

Dalam menentukan status gizi pasien Diabetes mellitus digunakan 

rumus brocca dengan berat badan idaman yaitu (tinggi badan – 100) -10 %. Untuk 
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pasien dengan berat badan kurang yaitu < 90 % berat badan idaman, apabila 

untuk pasien dengan berat badan normal yaitu 90 % - 110 % berat badan idaman, 

untuk pasien dengan berat badan lebih yaitu 110 – 120 % berat badan idaman dan 

untuk pasien gemuk yaitu >120 % berat badan idaman. Jumlah kalori basal 

perhari dihitung berdasarkan BB idaman yang dikalikan 30 pada laki-laki dan 

pada wanita dikalikan 25.   

Komponen gizi yang ada pada pasien diabetes mellitus yaitu : 

a. Karbohidrat 

Diet yang mengandung tinggi karbohidrat, toleransi glukosa dalam 

darah akan tetap membaik apabila disertai dengan tinggi serat minimal 30-40 

g/hari. Apabila dilakukan diet tinggi karbohidrat dan tinggi serat dapat membuat 

kadar kolestrol dan trigliserida menjadi baik. Contoh makanan karbohidrat yang 

baik bagi pasien diabetes mellitus adalah nasi merah, gandum, ubi jalar, roti 

gandum. 

b. Protein 

Asupan protein sebesar 0,8 g/kg BB ideal dimana hal ini dapat 

mempertahankan proteogenesis apabila 50% harus berasal dari protein hewani. 

Contoh makanan protein yang baik bagi pasien diabetes mellitus adalah daging 

tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan, tahu, tempe, telur. 

c. Lemak 

Bukti klinis dari percobaan binatang telah memastikan bahwa 

peningkatan kadar lemak merupakan factor risiko aterosklerosis. Oleh karena itu 
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diet tinggi karbohidrat dan rendah lemak sangat baik untuk penderita diabetes. 

Asupan jangan lebih dari 30% dan kolestrol kurang dari 300 mg/hari.  

 

d. Serat 

Tinggi karbohidrat dan tinggi serat membuat kolestrol serta trigliserida 

menjadi baik.  Serat terdapat pada biji-bijian, tumbuh-tumbuhan dan buah -

buahan. Asupan serat sebanyak 25 g/hari (Indonesia, 2007). contoh makanan serat 

sayuran yang baik bagi pasien diabetes mellitus adalah brokoli, bayam, asparagus, 

kembang kol, terong, wortel, labu. Contoh buah yang baik bagi pasien diabetes 

mellitus adalah jeruk, anggur, kiwi, tomat, pisang, apel, ceri dan strawberi. 

 Tingkat Kepatuhan Pasien DM yaitu 

a. Indikator 1 (90-100%) pasien dikatakan patuh apabila pasien mengonsumsi 1 

porsi makanan yaitu nasi merah, ayam tanpa kulit, ikan, tahu/tempe, bayam, 

pisang, air putih. 

b. Indikator 2 (60-80%) pasien dikatakan cukup patuh apabila pasien 

mengonsumsi nasi merah, ayam tanpa kulit, ikan, bayam, pisang, air putih. 

c. Indikator 3 (30-50%) pasien dikatakan kurang patuh apabila pasien 

mengonsumsi nasi putih, ayam goreng, pisang, air putih. 

d. Indikator 4 (0-20%) pasien dikatakan tidak patuh apabila pasien mengonsumsi 

nasi putih, ayam goreng, jeruk, soda 
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4. Penyebab ketidakpatuhan 

Penyebab ketidakpatuhan adalah 

a. Disabilitas (misalnya adanya penurunan daya ingat, defisit sensorik / 

motorik) 

b. Efek samping dari program/ pengobatan 

c. Beban pembiayaan program perawatan / pengobatan 

d. Lingkungan yang tidak terapeutik 

e. Program terapi kompleks atau lama 

f. Hambatan mengakses pelayanan kesehatan (misalnya gangguan mobilisasi, 

masalah transoprtasi, ketiadaan orang merawat anak di rumah, cuaca tidak 

menentu) 

g. Program terapi tidak ditanggung asuransi 

h. Ketidakadekuatan pemahaman (sekunder akibat defisit kognitif, kecemasan, 

gangguan penglihatan pendengaran, kelelahan, kurang motivasi) (PPNI, 

2016). 

 

5. Gejala dan tanda ketidakpatuhan 

Adapun gejala dan tanda dari ketidakpatuhan dibagi menjadi dua yaitu 

(PPNI, 2016) 

a. Gejala dan Tanda mayor 

1) Subjektif yakni menolak menjalani perawatan atau pengobatan, menolak 

mengikuti anjuran  
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2) Objektif yakni perilaku tidak mengikuti program perawatan atau 

pengobatan dan perilaku tidak menjalankan anjuran. 

b. Gejala dan Tanda minor 

1) subjektif yakni tidak tersedia  

2) Objektif yakni tampak tanda / gejala penyakit / masalah kesehatan masih 

ada atau meningkat dan tampak komplikasi penyakit/ masalah kesehatan 

menetap atau meningkat. 

6. Pengertian diabetes mellitus tipe II 

Diabetes mellitus adalah seseorang yang mengalirkan volume urine 

yang banyak dengan kadar glukosa tinggi. Diabetes mellitus tipe II adalah 

hiperglikemia yang disebabkan oleh insensitivitas seluler terhadap insulin 

(Corwin, 2009). 

 

7. Etiologi diabetes mellitus tipe II 

Diabetes mellitus tipe II disebabkan oleh kelainan sekresi insulin dan 

kelainan kerja insulin. Pada awalnya terjadi resistensi insulin karena insulin yang 

berikatan dengan reseptor sehingga meningkatkan transpor glukosa yang 

menembus membran sel. Berkurangnya jumlah tempat reseptor pada membran sel 

mengakibatkan tidak normalnya insulin. Selanjutnya terjadi kegagalan sel beta 

dengan menurunnya jumlah insulin yang beredar (Price & Wilson, 2006). Factor- 

factor yang menyebabkan penyakit diabetes mellitus yaitu faktor keturunan, 

bahan beracun, nutrisi, virus dan bakteri (Novitasari, 2012). 
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8. Patofisiologi diabetes mellitus tipe II 

Gambaran patologik pada penderita Diabetes mellitus dapat 

dihubungkan dengan salah satu efek akibat kurangnya insulin sebagai berikut : 

kurangnya penggunaan glukosa oleh sel-sel tubuh yang mengakibatkan 

peningkatan konsentrasi glukosa darah yaitu 300-1200 mg/dl. Peningkatan 

pergerakan lemak di tempat penyimpanan lemak yang menyebabkan terjadinya 

metabolisme lemak yang tidak normal. Penderita yang mengalami defisiensi 

insulin tidak akan mampu untuk mempertahankan kadar glukosa plasma puasa 

yang normal. Apabila hiperglikemia yang melebihi ambang ginjal normal 160-

180 mg/ 100 ml, dapat menimbulkan glikosuria karena tubulus-tubulus renalis 

tidak mampu menyerap kembali semua glukosa. Glukosuria dapat mengakibatkan 

diuresis osmotik yang menyebabkan poliuri. Dimana poliuri disertai dengan 

adanya kehilangan sodium, klorida, potassium, dan pospat. Poliuri dapat 

menyebabkan dehidrasi kemudian timbul polidipsi. Hal yang terjadi selanjutnya 

glukosa akan keluar bersama urine sehingga pasien akan mengalami 

keseimbangan protein negatif dan berat badan pun akan menurun. penurunan 

berat badan yang terjadi menimbulkan terjadi polifagi. Penderita akan mengalami 

asthenia atau berkurangnya energi sehingga penderita akan lebih cepat lelahdan 

mengantuk disebabkan hilangnya protein dalam tubuh dan berkurangnya 

penggunaan kerbohidrat untuk energi. Apabila hiperglikemia terlalu lama dapat 

menyebabkan arterosklerosis, adanya penebalan membrane basalis dan terjadinya 

perubahan pada saraf perifer. Hal inilah yang membuat terjadinya gangrene pada 
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pasien yang mengalami defisiensi insulin. Biasanya pasien dengan defisiensi tidak 

mampu mempertahankan kadar glukosa normal (Price & Wilson, 2006). 

 

9. Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan pada pasien diabetes mellitus yaitu 

a. Diet  

Perhimpunan diabetes Amerika merekomendasikan 50-60 % kalori 

untuk pasien diabetes mellitus. 

1) Karbohidrat yang dibutuhkan yaitu 60-70%. 

2) Protein yang dibutuhkan yaitu 12-20%. 

3) Lemak yang dibutuhkan yaitu 20-30%. 

b. Obat hipoglikemik oral (OHO) 

1) Sulfonylurea adalah obat golongan sulfonylurea yang bekerja dengan 

cara menstimulasi agar insulin yang tersimpan dapat terlepas, 

menurunkan ambang sekresi insulin dan untuk meningkatkan sekresi 

insulin sebagai rangasangan dari glukosa. 

2) Biguanid yaitu obat yang bekerja dengan cara menurunkan kadar 

glukosa darah tetapi tidak membuat glukosa darah di bawa normal. 

3) Inhibitor a glukosidase yaitu obat yang bekerja dengan cara 

menghambat kerja enzim a glukosidase di dalam saluran pencermaam, 

sehingga dapat menurunkan penyerapan glukosa darah dan dapat 

menurunkan hiperglikemia pasca prandial. 
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4) Insulin sensiting agent yaitu obat yang bekerja untuk meningkatkan 

sensitivitas insulin sehingga dapat mengatasi masalah retensi insulin 

tanpa menyebabkan hipoglikemia. 

5) Insulin adalah obat yang memilki indikasi gangguan pada penderita 

diabetes mellitus dengan berat badan menurun dengan cepat, 

ketoasidosis asidosis laktat dengan koma hiperosmolar, pada penderita 

diabetes mellitus yang mengalami stress berat (infeksi sistemik, operasi 

berat), penderita diabetes mellitus dengan kehamilan atau penderita 

diabetes mellitus gastasional yang tidak terkendali dalam pola makanan, 

dan diabetes yang tidak berhasil dikelola menggunakan obat 

hipoglikemik oral dengan dosis maksimal (kontradiksi dengan obat 

tertentu). 

c. Latihan 

Latihan ini dengan cara melawan tahanan untuk dapat meningkatkan 

laju metabolism istirahat, sehingga dapat menurunkan berat badan, menurunkan 

tingkat stress dan membuat tubuh segar kembali. (Wijaya & Putri, 2013). 

 

B. Konsep Asuhan Keperawatan Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe II 

Dengan Ketidakpatuhan Dalam Pemenuhan Diet  

1. Pengkajian keperawatan 

Pengkajian merupakan poses keperawatan tentang  bagaimana cara 

pengumpulan data, pengaturan data, validasi data dan dokumentasi data secara 

sistematis. 
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a. Pengkajian 

1) Riwayat kesehatan keluarga 

Tanyakan kepada klien apakah keluarganya ada yang menderita penyakit 

seperti klien ? 

2) Riwayat kesehatan pasien dan pengobatan sebelumnya 

Tanyakan pada klien berapa lama klien menderita penyakit Diabetes mellitus, 

bagaimana cara penanggannya, mendapat terapi insulin jenis apa, bagaimana 

cara minum obatnya apakah teratur atau tidak, apa saja yang dilakukan klien 

untuk menanggulangi penyakitnya. 

3) Aktivitas/ istirahat 

Tanyakan pada klien apakah ada letih, lemah, sulit bergerak/ berjalan, kram 

otot, tonus otot menurun. 

4) Sirkulasi 

Tanyakan pada klien apakah ada riwayat hipertensi, AMI, klaudikasi, kebas, 

kesemutan pada ekstremitas, ada ulkus pada kaki yang penyembuhannya 

lama, takikardi, perubahan tekanan darah. 

5) Integritas ego 

Tanyakan pada klien apa sedang mengalami stress atau ansietas. 

6) Eliminasi 
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Tanyakan pada klien adanya perubahan pola berkemih (poliuria, nokturia, 

anuria), diare. 

7)  Makanan / cairan 

Tanyakan pada klien adanya anoreksia, mual muntah, tidak mengikuti diet, 

penurunan berat badan, haus dan pengunaan diuretic. 

8) Neurosensori 

Tanyakan pada klien adanya pusing, sakit kepala, kesemutan, kebas 

kelemahan pada otot, parestesia, gangguan penglihatan. 

9) Nyeri / kenyamanan 

Tanyakan pada klien adanya abdomen tegang, nyeri (sedang / berat). 

10)  Pernapasan 

Tanyakan pada klien adanya batuk dengan/ tanpa sputum purulen (terganggu 

adanya infeksi / tidak) 

11) Keamanan  

Tanyakan pada klien adanya kulit kering, gatal, ulkus kulit (Padila, 2012). 

12) Pemeriksaan fisik  

Dilakukan dengan teknik head to toe. 

13) Pemeriksaan penunjang 
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Kadar glukosa 

 Apabila Gula darah sewaktu yaitu > 200 mg/dl 

 Apabila Gula darah puasa/ nuchter yaitu  > 140 mg/dl 

 Apabila Gula darah 2 jam PP (post prandial) yaitu > 200 mg/dl 

  Aseton plasma : hasil (+) mencolok. 

 Asam lemak bebas : peningkatan lipid dan kolesterol. 

 Osmolaritas serum yaitu > 330 osm/l. (Wijaya & Putri, 2013). 

2. Diagnosa keperawatan 

Diagnosa merupakan fase kedua dalam proses keperawatan  (Kozier, 

dkk. 2010). Diagnosis keperawatan adalah penilaian yang dilakukan secara 

klinis tentang respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan 

yang dialaminya baik yang berlangsung actual ataupun potensial (PPNI, 2016). 

Terdapat beberapa diagnose yang lazim pada pasien diabetes mellitus 

dalam buku Nanda yaitu : 

a. Ketidakseimbangan nutrisi : kurang dari kebutuhan tubuh 

b. Resiko syok 

c. Gangguan integritas jaringan 

d. Resiko infeksi 

e. Retensi urine 

f. Ketidakefektifan perfusi jaringan perifer 
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g. Resiko ketidakseimbangan elektrolit 

h. Keletihan 

i. Ketidakpatuhan 

Diagnose yang dilakukan dalam studi kasus ini adalah ketidakpatuhan. 

3. Perencanaan keperawatan 

Perencanaan adalah fase dimana adanya proses keperawatan yang 

penuh pertimbangan dalam merencanakannya, dilakukan secara sistematis. 

Perencanaan keperawatan merupakan segala tindakan yang dilakukan 

berdasarkan penilaian klinis dan pengetahuan, tujuan perawat untuk 

meningkatkan kesehatan pasien. Perencanaan yang sudah direncanakan oleh 

perawat dilakukan secara berkesinambungan (Kozier, dkk. 2010). 
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Tabel 1  

Intervensi Keperawatan Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe II 

 

Diagnosa 

keperawatan 

Tujuan Intervensi 

1 2 3 

Ketidakseimbangan 

nutrisi : kurang dari 

kebutuhan tubuh 

Definisi : asupan nutrisi 

yang tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan 

tubuh. 

 

SLKI : 

Nutritional Status : 

a. Nutritional status :  

Food and fluid 

intake 

b. Nutritional status : 

Nutrient intake 

c. Weight control 

Kriteria Hasil : 

a. Adanya 

peningkatan berat 

badan sesuai 

dengan tujuan 

yang ditentukan 

b. Berat badan ideal 

sesuai dengan 

tinggi badan 

SIKI: 

Nutrition Monitoring  

a. Berat badan pasien 

dalam batas normal 

b. Melakukan monitor 

tipe dan jumlah 

aktivitas yang biasa 

dilakukan 

c. Memonitor lingkungan 

selama makan 

d. Jadwalkan pengobatan 

dan tindakan tidak 

Selama jam makan 

 

1 2 3 

  e. Memonitor kulit 

kering dan 

perubahan 
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pigmentasi yang 

terjadi pada kulit 

f. Memonitor turgor 

kulit, kekeringan, 

rambut kusam, dan 

mudah patah 

g. Memonitor adanya 

mual dan muntah 

h. Memonitor kadar 

albumin, total 

protein, hb, dan 

kadar Ht 

i. Memonitor pucat, 

kemerahan, dan 

kekeringan jaringan 

konjungtiva 

 

 

1 2 3 

  j. Memonitor kalori dan 

intake nutrisi 

k. Mencatat adanya 

edema, hiperemik, 

hipertonik, papilla lidah 

dan cavitas oral 

l. Mencatat jika lidah 

berwarna magenta, 

scarlet 
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1 2 3 

Resiko syok 

Definisi : memiliki 

risiko terhadap 

ketidakcukupan aliran 

darah ke jaringan 

tubuh, dimana dapat 

mengakibatkan 

disfungsi seluler yang 

dapat mengancam jiwa. 

SLKI : 

a. Syok prevention 

b. Syok management 

Kriteria hasil : 

a. Nadi dalam batas 

yang diharapakan 

b. Irama jantung 

dalam batas yang 

diharapkan 

c. Frekuensi nafas 

dalam batas yang 

diharapkan 

SIKI: 

a. Memonitor status 

sirkulasi BP,warna kulit, 

suhu kulit, denyut nadi, 

HR dan ritme, nadi 

perifer dan kapiler reffil 

b. Memonitor tanda 

indekuat oksigenasi 

jaringan 

c. Memonitor suhu dan 

pernafasan pada pasien 

d. Memonitor input dan 
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d. Irama pernafasan 

dalam batas yang 

diharapakan 

 

 

 

 

 

 

output pada pasien 

e. Melakukan pemantauan 

nilai labor : HB, HT, 

AGD dan elektrolit 

f. Memonitor 

hemodinamik invasi 

yang sesuai 

g. Memonitor tanda dan 

gejala ansietas serta 

tanda awal syok 

 

1 2 3 

 e. Natrium serum 

dbn 

f. Kalium serum dbn 

g. Klorida serum dbn 

h. Kalsium serum 

dbn 

i. Magnesium serum 

dbn 

j. PH darah serum 

dbn 

 

h. Menempatkan pasien 

pada posisi supine, kaki 

elevasi untuk 

meningkatkan preload 

yang tepat 

i. Melihat dan memelihara 

kepatenan jalan nafas 

pasien 

j. Memberikan cairan IV 

atau dengan oral yang 

sesuai anjuran 

k. Memberikan vasodilator 

yang tepat 

l. Mengajarkan keluarga 

dan pasien tentang tanda 

dan gejala adanya syok 

m. Mengajarkan pasien dan 
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keluarga tentang 

langkah untuk 

mengatasi gejala syok 

 

 

 

1 2 3 

Kerusakan integritas 

jaringan 

Definisi : kerusakan 

yang terjadi pada 

membrane mukosa, 

kornea, system kulit, 

pada fascia muscular, 

otot, pada tendon, 

tulang, kapsul sendi 

dan ligament 

 

SLKI : 

a. Tissue integrity : 

skin and mucous 

b. Wound Healing : 

primary and 

secondary 

intention 

Kriteria Hasil : 

a. Perfusi jaringan 

dalam batas 

normal 

b. Tidak ada tanda-

tanda infeksi 

c. Ketebalan dan 

tekstur jaringan 

normal 

 

 

 

 

 

 

SIKI : 

a. Observasi luka : 

dimana lokasi luka, 

luas dari luka, 

kedalaman luka, warna 

kemerahan pada luka, 

adanya jaringan 

nekrotik, adanya tanda-

tanda infeksi 

b. Anjurkan pasien 

menggunakan pakaian 

yang longgar 

c. Menjaga kulit agar 

tetap bersih dan kering 

d. Monitor kulit akan 

adanya kemerahan 

e. Oleskan lotion/ baby 

oil pada daerah yang 

tertekan 

f. Monitor aktivitas dan 

mobilisasi dari pasien 

g. Memantau diet pasien 
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1 2 3 

 d. Dapat 

menunjukkan 

adanya 

pemahaman dalam 

proses perbaikan 

kulit dan 

mencegah 

terjadinya cidera 

yang berulang 

e. Dapat 

menunjukkan 

terjadinya proses 

penyembuhan 

luka 

 

h. Memandikan pasien 

dengan air hangat 

i. Ajarkan keluarga 

dan pasien tentang 

luka dan cara 

perawatannya 

j. Lakukan teknik 

prinsip steril pada 

perawatan luka 

k. Berikan posisi yang 

nyaman pada pasien 

untuk mengurangi 

adanya tekanan 

pada luka 

l. Berikan posisi yang 

nyaman pada pasien 

untuk mengurangi 

adanya tekanan 

pada luka 
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1 2 3 

Resiko infeksi 

Definisi : berisiko 

terserang organism 

patogenik yang mampu 

menganggu kesehatan 

SLKI : 

a. Immune Status 

b. Knowledge : 

Infection control 

c. Risk control 

Kriteria Hasil : 

a. Tidak adanya 

tanda dan gejala 

infeksi pada 

pasien 

b. Mendeskripsikan 

adanya proses 

penularan 

penyakit, faktor 

yang 

mempengaruhi 

penularan serta 

penatalaksanaany

a 

c. Dapat 

menunjukkan 

adanya 

kemampuan 

untuk mencegah 

timbulnya infeksi 

SIKI : 

a. Membersihkan 

lingkungan setelah 

digunakan pasien lain 

b. Mempertahankan teknik 

isolasi 

c. Membatasi pengunjung 

yang datang 

d. Menginstrusikan kepada 

pengunjung untuk 

mencuci tangan saat 

berkunjung dan saat 

meninggalkan pasien 

e. Menggunakan sabun 

antimikroba untuk 

mencuci tangan 

f. Mencuci tangan setiap 

sebelum dan sesudah 

tindakan keperawatan 

g. Mengunakan sarung 

tangan dan baju 

sebagai alat pelindung 
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1 2 3 

 d. Jumlah leukosit 

dalam batas 

normal 

e. Dapat 

menunjukkan 

perilaku hidup 

sehat 

h. Dapat 

mempertahankan 

lingkungan aseptic 

selama pemasangan 

alat 

i. Mengganti letak IV 

periper, line central 

dan dressing sesuai 

petunjuk 

j. Mengunakan kateter 

intermiten untuk 

menurunkan infeksi 

kandung kencing 

k. Meningkatkan adanya 

intake nutrisi 

l. Memberikan terapi 

antibiotic apabila 

adanya infeksi 

m. Memonitor tanda dan 

gejala adanya infeksi 

sistemik 

n. Memonitor hitung 

granulosit, WBC dan 

kerentanan terhadap 

infeksi 
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1 2 3 

  o. Inspeksi kulit dan 

membrane mukosa 

terhadap kemerahan, 

panas dan drainase 

p. Inspeksi kondisi luka 

atau insisi bedah 

Retensi urine 

Definisi : proses 

pengosongan kandung 

kemih yang tidak 

komplit 

 

SLKI : 

a. Urinary elimination 

b. Urinary continence 

Kriteria Hasil : 

a. Kandung kemih 

kosong secara 

komplit 

b. Tidak ada residu 

urine < 100-200 cc 

c. Tidak terjadi ISK 

d. Terjadinya balance 

cairan 

 

SIKI : 

a. Memonitor intake dan 

output pasien 

b. Memonitor pengunaan 

obat antikolinergik 

c. Memonitor derajat 

distensi bladder 

d. Instrusikan pada pasien 

dan keluarga untuk 

mencatat output urine 

e. Menyediakan privacy 

untuk eliminasi 

f. Menstimulasi reflek 

bladder dengan kompres 

dingin pada abdomen 

 

1 2 3 

  g. Melakukan 

katerisasi jika perlu 

h. Memonitor tanda 
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dan gejala dari ISK 

( panas, hematuria, 

perubahan 

konsistensi urine) 

Ketidakefektifan 

perfusi jaringan perifer 

Definisi : terjadinya 

penurunan sirkulasi 

darah ke perifer yang 

dapat menganggu 

kesehatan 

SLKI : 

Circulation status 

Tissue Perfusion : 

Cerebral 

 

SIKI : 

a. Memonitor daerah yang 

peka terhadap panas 

b. Memonitor adanya 

paretese 

c. Menginstrusikan 

keluarga untuk 

mengobservasi kulit jika 

ada isi atau adanya 

laserasi 

d. Menggunakan sarung 

tangan untuk proteksi 

diri 

e. Membatasi gerakan 

pada bagian kepala, 

leher dan punggung 

 

1 2 3 

  f. Memonitor kemampuan 

BAB pasien 

g. Melakukan kolaborasi 

dengan tenaga medis 

lainnya dalam 

pemberian analgetik 

h. Memonitor adanya 
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tromboplebitis 

i. Mendiskusikan adanya 

penyebab perubahan 

sensasi 

 

 

Resiko 

ketidakseimbangan 

elektrolit 

Definisi : memiliki 

risiko adanya 

perubahan kadar 

elektrolit serum, yang 

dapat menganggu 

kesehatan 

 

SLKI: 

a. Fluid balance 

b. Hydration 

c. Nutritional status : 

food and fluid 

d. Intake 

 

SIKI : 

a. Menimbang popok 

atau pembalut jika 

diperlukan 

b. Mencatat intake dan 

output 

c. Memonitor status 

hidrasi pasien 

d. Monitor vital sign 

pasien 

 

 

1 2 3 

 Kriteria Hasil : 

a. Dapat 

mempertahankan 

urine output sesuai 

dengan usia, BB, 

BJ urin normal 

dan Ht normal 

b. Tekanan darah, 

nadi dan suhu 

SIKI : 

a. Menimbang popok 

atau pembalut jika 

diperlukan 

b. Mencatat intake dan 

output 

c. Memonitor status 

hidrasi pasien 

d. Monitor vital sign 
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dalam batas 

normal 

c. Tidak adanya 

tanda dehidrasi, 

turgor kulit baik, 

membrane mukosa 

lembab, dan tidak 

adanya rasa haus 

yang berlebihan 

 

 

pasien 

e. Memonitor adanya 

pemasukan makanan 

atau cairan  

f. Berkolaborasi untuk 

melakukan cairan IV 

g. Monitor status nutrisi 

pasien 

e. Memonitor jumlah HB 

f. Memberikan cairan IV 

sesuai suhu  

g. Mendorong adanya 

pemasukan oral 

 

 

 

1 2 3 

  h. Pemberian pengganti 

nasogastrik sesuai 

output 

i. Memberikan cairan IV 

sesuai suhu  

j. Mendorong adanya 

pemasukan oral 

k. Pemberian pengganti 

nasogastrik sesuai 

output 

l. Mendorong keluarga 

untuk membantu 
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pasien makan 

m. Menawarkan snack 

pada pasien 

n. Melakukan kolaborasi 

dengan dokter apabila 

ada tanda adanya 

cairan berlebih yang 

muncul 

o. Mempersiapkan untuk 

transfuse 

 

1 2 3 

Keletihan  

Definisi : terjadinya 

penurunan untuk kerja 

dengan kapasitas terus-

menerus pada suatu 

tingkat yang biasa 

SLKI : 

a. Endurace 

b. Concentrastion 

c. Energy 

conservation 

d. Nutritional status : 

energy 

Kriteria hasil : 

a. Dapat 

memverbalisasik

an energy atau 

merasa lebih baik 

b. Dapat 

menjelaskan 

energy untuk 

mengatasi 

kelelahan 

SIKI : 

a. Melakukan observasi 

pada pasien dalam 

pembatasan aktivitas 

b. Kaji adanya factor 

yang menjadi 

penyebab kelelahan 

c. Melakukan monitor 

nutrisi dan yang 

menjadi sumber 

adekuat 

d. Melakukan monitor 

pada pasien adanya 

kelelahan fisik dan 

adanya emosi yang 

berlebih 
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c. Tingkat 

kecemasan dapat 

menurun 

d. Glukosa darah 

adekuat 

e. Kualitas hidup 

dapat meningkat 

 

 

e. Melakukan monitor 

adanya respon 

kardiovaskuler 

terhadap aktivitas 

f. Melakukan monitor 

pola tidur dan lamanya 

tidur pasien 

 

 

1 2 3 

 f. Istirahat yang 

cukup 

g. Dapat 

mempertahankan 

kemampuan 

dalam 

berkonsentrasi 

g. Mendukung keluarga 

dan pasien dalam 

mengungkapkan 

perasaan, yang 

berhubungan dengan 

adanya perubahan 

hidup akibat keletihan 

h. Membantu aktivitas 

pasien sehari-hari 

i. Meningkatkan tirah 

baring dan pembatasan 

aktivitas pada pasien 

(meningkatkan periode 

istirahat) 

j. Menkonsultasikan 

dengan ahli gizi tentang 

peningkatan asupan 

makanan yang bergizi  
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1 2 3 

Ketidakpatuhan 

Definisi : 

Perilaku indivdu atau 

pemberi asuhan yang 

tidak sesuai dengan 

rencana yang telah 

ditetapkan oleh 

pelayanan kesehatan 

yang dapat 

menyebabkan hasil 

akhir yang tidak efektif 

SLKI : 

a.  Knowledge 

b. Obedient behavior : 

recommended diet 

Kriteria hasil : 

a. Mengikuti program 

edukasi yang 

dianjurkan 

b. Mengikuti diet 

yang disarankan 

 

 

 

SIKI: 

a. Melakukan observasi 

tentang bagaimana 

pasien memilih 

makanan 

b. Mengajarkan pasien 

tentang nama-nama 

makanan yang sesuai 

dengan diet yang 

disarankan 

c. Menyediakan contoh 

menu makanan yang 

sesuai diet 

d. Memberi penjelasan 

pada pasien tentang 

tujuan kepatuhan 

terhadap diet yag 

disarankan terkait 

dengan kesehatan 

pasien 

e. memberi informasi pada 

pasien tentang jangka 

waktu pasien 

melakukan diet 
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1 2 3 

  a. menginstrusikan 

pasien untuk tidak 

mengonsumsi 

makanan yang 

menjadi pantangan 

dan mengonsumsi 

yang disarankan 

b. memberi penekanan 

pada pasien tentang 

pentingnya pemantauan 

yang berkelanjutan dan 

memberitahu pasien jika 

harus merubah diet 

yang disarankan 

c. melakukan perujukan 

pasien ke ali gizi jika 

diperlukan 

Sumber : Tim Pokja SLKI DPP PPNI,Standar Luaran Keperawatan Indonesia,2019 

        Tim Pokja SIKI DPP PPNI,Standar Intervensi Keperawatan Indonesia,2018 

 

 

4. Implementasi keperawatan 

Implementasi  keperawatan adalah segala tindakan khusus yang 

diperlukan untuk melakukan intervensi yang telah direncanakan (Kozier, dkk. 

2010). Tujuan implementasi adalah untuk mencapai tujuan yang telah 
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ditetapkan perawat dalam peningkatan kesehatan klien, pencegahan penyakit, 

pemulihan kesehatan dan dalam memfasilitasi koping (Efendi & Makhfudly, 

2009). 

5. Evaluasi keperawatan 

Evaluasi merupakan menilai atau menghargai sesuatu hal. Evaluasi 

merupakan aktivitas perawat yang telah direncanakan, dimana hal tersebut 

dilakukan secara berkelanjutan, dan terarah untuk mengetahui kemajuan klien 

menuju pencapaian tujuan atau hasil dan mengetahui keefektifan rencana 

asuhan keperawatan yang telah di berikan  (Kozier, dkk.2010) 

 

 

 

 


