
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Konsep Teori  Defisit Nutrisi pada Pasien HIV/AIDS 

1.  Pengertian HIV/AIDS   

Human immunodeficiency virus (HIV) adalah virus yang menyerang sel darah 

putih manusia dan menyebabkan menurunnya kemampuan sistem kekebalan 

tubuh sehingga tubuh dapat mudah terserang penyakit. Virus ini  menyebabkan 

munculnya penyakit AIDS (Desmawati, 2013) . 

          Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) merupakan sekumpulan 

gejala penyait yang menyerang tubuh manusia setelah sistem kekebalan tubuh 

dirusak oleh HIV(Human immunodeficiency virus), ditandai dengan adanya 

kegagalan progresif sistem imun. Kerusakan progresif pada sistem kekebalan 

tubuh menyebabkan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) sangat rentan terserang 

berbagai penyakit. Serangan penyakit yang biasanya tidak terlalu berbahaya lama 

kelamaan akan menyebabkan pasien sakit parah bahkan sampai meninggal 

(Masriadi, 2017). 

2. Etiologi  HIV/AIDS 

           Menurut (Faisalado & Cecep, 2013), pada umumnya AIDS disebabkan 

oleh HIV yang merupakan suatu retrovirus pada manusia yang termasuk dalam 

keluarga/ family lentivirus. HIV disebut retrovirus karena mempunyai enzim 

reverse transcriptase yang dapat memungkinkan virus mengubah informasi 

genetiknya yang berada di dalam RNA ke dalam bentuk DNA, hasilnya akan 

dintegrasikan kedalam informasi genetic sel limfosit yang diserang. HIV 

dibedakan mejadi dua bentuk secara genetic, yaitu HIV-1 dan HIV-2. 
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Berdasarkan Patogenisis nya , HIV-2 lebih rendah dibandingkan HIV-1,tetapi 

mempunyai epidemiologi yang sama, keduanya merupakan virus yang 

menginfeksi sel T-CD4 yang memiliki reseptor dengan afinitas tinggi untuk HIV 

(Firdaus J., 2013). HIV menginfeksi tubuh dengan periode inkubasi yang 

panjang rata-rata 5-10 tahun , dan utamanya menyebabkan munculnya tanda dan 

gejala AIDS.  

3.  Tanda dan Gejala HIV/AIDS  

          Menurut (Masriadi, 2017), tanda dan gejala HIV/AIDS adalah sebagai 

berikut ; 

a. Masa inkubasi 5 –10 tahun 

b. Window periode selama 6-8 minggu, adalah waktu yang tubuh sudah   

terinfeksi  HIV tetapi belum terdekteksi oleh pemeriksaan laboratorium 

c. Seseorang dengan HIV dapat bertahan sampai dengan 5 tahun, jika tidak  

diobati, maka penyakit ini akan bermanifestasi sebagai AIDS  

         Beberapa gejala dan tanda mayor HIV /AIDS (menurut WHO) antara   

lain ; 

a.  Kehilangan berat badan (BB) > 1O %  

b.  Diare Kronik lebih dari 1 bulan 

c.  Demam lebih dari 3 bulan 

d.  Tuberkulosis 

        Sedangkan tanda minor HIV/AIDS adalah ; 

a. Hilang nafsu makan 

b. Bantuk Menetap > 1 bulan  

c. Infeksi pada mulut dan tenggorokan disebabkan jamur Candida Albicans 
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d. Berkeringat malam 

4.  Komplikasi penyakitHIV/AIDS 

          Menurut Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (2003 ,dalam Rudi & 

Maria, 2019), Komplikasi yang terjadi pada pasien HIV/AIDS adalah sebagai 

berikut ; 

a) Kandidiasis bronkus, trakea, atau paru-paru 

b) Kandidiasis esofagus 

c) Kriptokokosis ekstra paru 

d) Kriptosporidiosis intestinal kronis > 1 bulan 

e) Herpes simplek ulkus kronik> 1 bulan 

5.  Pengobatan pada penyakit HIV/AIDS 

         ODHA pada semua stadium membutuhkan perawatan paliatif dan 

pengobatan simtomatis untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang usia 

harapan hidup ODHA. Sementara itu sampai saat ini belum ditemukan obat 

maupun vaksin efektif untuk pasien HIV/AIDS (Kemiri, 2016) . 

           Menurut (Faisalado & Cecep, 2013), pengobatan pada penderita 

HIV/AIDS meliputi sebagai berikut ; 

1. Pengobatan Suportif  

Pengobatan suportif bertujuan untuk meningkatkan keadaan umum  ODHA, 

pengobatan terdiri dari pemberian gizi yang baik, obat simtomatik, vitamin, dan 

dukungan psikososial . 

2. Pengobatan Infeksi Oportunistik 

 Pengobatan infeksi oportunistik bertujuan untuk mengobati infeksi  

oportunistik dan dilakukan secara empiris . 
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3. Pengobatan Antiretroviral (ARV) 

Pengobatan antiretroviral dapat memperlambat perkembangan AIDS dengan 

menurunkan jumlah virus dalam tubuh yang terinfeksi. Pemberian ARV 

bertujuan untuk menurunkan HIV RNA menjadi dibawah 5000 Copies/uUl dan 

peningkatan CD4 di atas 500 cell/ul . 

           Tidak ada pengobatan HIV/AIDS yang efektif hingga saat ini, tetapi 

dengan perawatan medis yang tepat, HIV dapat dikendalikan. Tanpa 

pengobatan, penderita yang menjadi AIDS biasanya bertahan hidup sekitar tiga 

tahun. Setelah penderita memiliki penyakit oportunistik yang berbahaya, 

harapan hidup tanpa perawatan akan menurun menjadi sekitar satu tahun (Rudy, 

2019) . 

6. Definisi Defisit Nutrisi Pada Pasien HIV/AIDS  

 

           Defisit nutrisi adalah suatu keadaan ketika individu yang tidak puasa 

mengalami atau berisiko mengalami penurunan berat badan yang berhubungan 

dengan asupan yang tidak adekuat atau metabolisme nutrient yang tidak adekuat 

untuk kebutuhan metabolik (Mardalena, 2017) .     

          Nutrisi merupakan makanan/ sari makanan yang bermanfaat untuk 

kesehatan. Peranan Nutrisi sangat penting dalam menunjang kesembuhan suatu 

penyakit, termasuk pada ODHA sehingga akan berdampak pada peningkatan 

kualitas hidupnya. Memburuknya status nutrisi bersifat multifaktor, terutama 

disebabkan oleh kurangnya asupan makanan, gangguan absorbsi dan 

metabolisme, infeksi oportunistik, serta kurangnya aktivitas fisik (Kementerian 

Kesehatan RI, 2010) . 
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7.   Penyebab Defisit Nutrisi Pada Pasien HIV/AIDS 

           Sejak seseorang terinfeksi HIV/AIDS, terjadi gangguan sistem kekebalan 

tubuh sampai ke tingkat yang lebih parah hingga terjadi pula penurunan status 

nutrisi, salah satu faktor yang berperan dalam penurunan sistem imun adalah 

defisiensi zat nutrisi baik mikro maupun makro. Menurunnya status nutrisi 

disebabkan oleh kurangnya asupan makanan karena berbagai hal, misalnya 

adanya mual, muntah, diare, malabsorbsi nutrien, dan penyakit infeksi 

oportunistik, Selain itu terjadi perubahan komposisi tubuh yaitu berkurangnya 

masa bebas lemak terutama otot. Intake nutrisi yang kurang dari kebutuhan tubuh 

menyebabkan kekurangan nutrisi pada ODHA (Kementerian Kesehatan RI, 

2010) . 

8. Tanda dan Gejala Defisit Nutrisi Pada Pasien HIV/AIDS 

            Secara spesifik tanda gejala defisit nutrisi pada pasien HIV/AIDS 

Menurut Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular tahun 2003, yaitu pasien HIV 

pada umumnya mengalami penurunan nafsu makan. Tanda dan gejala lain defisit 

nutrisi pada ODHA yakni terjadinya penurunan berat badan minimal 10% dari 

rentang ideal dan diare kronis menyebabkan dehidrasi (Nursalam & Ninuk, 

2011) . 

           Pada pasien HIV/AIDS dengan defisit nutrisi, tanda dan gejala disebabkan 

oleh Ketidakmampuan dalam menelan makanan akibat dari infeksi seperti 

sariawan atau esofagitis di dalam mulut dan tenggorokan yang disebabkan oleh 

jamur Candida Albicans. Infeksi oportunistik umum lainnya, demam, efek 

samping obat-obatan berupa perasaan mual dan muntah, ataudepresi (Nursalam 

& Kurniawati, 2009). 



 

12 
 

9. Proses terjadinya Defisit Nutrisi Pada Pasien HIV/AIDS 

           Menurut (Nursalam & Kurniawati, 2009), perjalanan klinis ODHA dari 

tahap terinfesi HIV sampai tahap AIDS, sejalan dengan penurunan derajat 

imunitas pasien terutama imunitas seluler dan menunjukkan gambaran penyakit 

yang kronis, penurunan imunitas biasanya diikuti dengan adanya peningkatan 

resiko dan derajat keparahan infeksi oportunistik serta penyakit keganasan .  

            Semua orang yang terinfesi HIV sebagian besar berkembang menjadi 

AIDS pada lima tahun pertama, 50% menjadi AIDS sesudah sepuluh tahun dan 

hampir 100% ODHA menunjukkan gejala AIDS setelah 13 tahun  Perjalanan 

alamiah penyakit HIV pada umumnya terdiri dari 3 tahap, tahap infeksi primer, 

tahap asimptomatik dan tahap simptomatik dan AIDS. Pada tahap infeksi primer, 

terjadi repilkasi virus HIV secara cepat diikuti dengan kadar CD4+ penderita 

yang menurun. Pada tahap tersebut, respon imun tubuh juga akan berusaha 

melawan virus HIV dengan mekanisme imunitas seluler dan humoral (Nursalam 

& Kurniawati, 2009) .  

         Tahap selanjutnya adalah tahap asimptomatik, dimana pada tahap ini, 

replikasi virus tetap terjadi, namun cenderung lambat. Jumlah CD4+ pada tahap 

ini juga menurun lebih lambat dari pada tahap sebelumnya. Jika jumlah sel 

CD4+ penderita mencapai <200 sel/mm3 dan terdapat minimal 1 infeksi 

opurtunistik pada penderita, maka penderita sudah masuk pada tahap AIDS. Pada 

tahap ini, gejala yang dialami penderita berupa penurunan berat badan demam 

>1bulan tanpa sebab yang jelas, diarekronis >1 bulan, kandidiasis oral, serta 

gejala lainnya (Desmawati, 2013) . 

Pasien HIV/AIDS pada umumnya mengalami penurunan nafsu makan. Hal ini 
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bisa disebabkan karena pengaruh obat ARV dan kesulitan dalam menelan akibat 

infeksi jamur Kandida Albicans pada mulut. Penderita HIV/AIDS juga menderita 

diare yang menyebabkan dehidrasi, absorbs makanan yang buruk sehingga 

terjadi penurunan berat badan secara signifikan. Saat diare juga terjadi hilangnya 

zat gizi dalam tubuh seperti vitamin dan mineral sehingga harus diberikan 

asupan zat gizi yang tepat (Kementerian Kesehatan RI, 2010) . 

10.   Dampak Defisit Nutrisi pada Pasien HIV/AIDS 

          Asupan nutrisi kurang dari kebutuhan memiliki dampak terutama bagi 

orang yang terinfeksi HIV/AIDS, yaitu berat badan kurang, mengalami keletihan, 

kekurangan vitamin & mineral, peningkatan kerentanan terhadap infeksi 

sekunder. Dampak di sebabkan oleh tidak adanya penujang gizi yang baik dalam 

memperlambat proses penyebaran virus. 

           Dengan meningkatkan asupan nutrisi dapat membantu tubuh melawan 

virus, mengurangi gejala, dan mencegah komplikasi yang terjadi pada pasien 

HIV/AIDS (Nursalam & Kurniawati, 2009) . 

11.   Penilaian Status Nutrisi pada Pasien HIV/AIDS 

           Status Nutrisi adalah keadaan tubuh manusia sebagai akibat konsumsi 

makanan dan penggunaan zat – zat gizi. Adapun kategori dari status gizi 

dibedakan menjadi tiga, yaitu gizi lebih,gizi baik, dan gizi kurang (Mardalena, 

2017). Baik buruknya status nutrisi manusia dipengaruhi oleh 2 hal pokok yaitu 

konsumsi makanan dan keadaan kesehatan tubuh atau infeksi. 
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Menurut (Harry, 2017), metode Penilaian Status Nutrisi meliputi : 

a) Antropometric measurement(A) 

 

Antopometri digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan 

energi,dengancaramengukurtinggibadan(TB),beratbadan(BB),danlingkarlengan 

atas(LILA). 

b) Biochemical Data(B) 

 

Pemeriksaan yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam 

jaringan tubuh seperti pemeriksaan hematokrit, hemoglobin, dan trombosit. 

c) Clinical Sign(C) 

 

Pemeriksaan klinis ini digunakan untuk melihat status gizi berdasarkan 

perubahan-perubahan yang terjadi. Hal ini dapat dilihat pada jaringan epitel 

seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa bibir. Metode ini digunakan untuk 

mendeteksi secara cepat tanda-tanda klinis umum dari kekurangan salah satu 

atau lebih zat gizi. 

d) Dietary (D) 

 

Diet adalah pilihan makanan yang lazim dimakan seseorang atau suatu populasi 

penduduk. Sedangkan diet seimbang adalah diet yang memberikan semua 

nutrient dalam jumlah yang memadai, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu 

sedikit.     
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                            Tabel 1 

Penggolongan keadaan nutrisi menurut Indeks Antropometri 

Status 

nutrisi 

     Ambang batas baku untuk keadaan nutrisi berdasarkan indeks 

  BB/U TB/U    BB/TB  LLA/U LLA/TB 

Nutrisi     

Baik 

   >80%      >85%      >90%       >85%       >85% 

Nutrisi 

Kurang 

  61-80%    71-85%     81-90%      71-85%      76-85% 

Nutrisi 

Buruk               

   ≤ 60%      ≤ 70%     ≤ 80%   ≤ 70%       ≤ 75% 

 

  Sumber : (Mardalena, 2017) 

            Perubahan status nutrisi pada pasien HIV/AIDS dapat dinilai dengan 

adanya perubahan Indeks Massa Tubuh (IMT), selama menjalani pengobatan. 

IMT sering juga disebut Quetele’s index merupakan cara yang paling lazim 

digunakan untuk menentukan rasio berat dengan tinggi badan pada orang dewasa 

(Kementerian Kesehatan RI, 2010). 

 Untuk mengetahui nilai IMT dapat dihitung dengan rumus berikut : 

                 IMT  =                        Berat badan ( kg ) 

                                    Tinggi badan(m) x Tinggi badan(m) 

                

    Tabel 2 

          Kategori Ambang Batas IMT untuk Indonesia 

   Kategori                Klasifikasi Berat Badan              IMT 

 

  Kurus 

Kekurangan berat badan tingkat berat 

Kekurangan berat badan tingkat ringan 

  <17,0  Kg/m2 

  17,0 -18,5 Kg/m2 

 Normal Berat badan normal                                    >18,5 – 25 Kg/m2 

   Gemuk 

 

Kelebihan berat badan tingkat berat              > 25 – 27 Kg/m2 

Kelebihan berat badan tingkat ringan            >27,0 Kg/m2 

      Sumber : (Mardalena, 2017) 
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           Setiap pasien HIV/AIDS yang telah dikatagorikan IMT berdasarkan data 

berat badan dan tinggi badan akan dikaji lebih lanjut mengenai asupan makanan 

dan minumnya, adanya kehilangan berat badan, efek samping obat yang 

dikonsumsi serta pengetahuannya terhadap gizi selama mengidap HIV/AIDS 

(Kementerian Kesehatan RI, 2010). 

       Tabel 3 

Kebutuhan Gizi Pada Pasien HIV/AIDS Berdasarkan Stadium Klinis 

      Stadium1                Kebutuhan energi mengikuti kebutuhan normal  

                                    dengan memperhatikan giziseimbang 

 

   Stadium 2               Kebutuhan energi meningkat 10% 

                                 dari kebutuhan normal 

 

   Stadium 3 dan4        Kebutuhan energy meningkat 20%-30% 

                                 dari kebutuhan normal 

Sumber: (Kementerian Kesehatan RI, 2010), Pedomen Pelayanan Gizi Bagi Odha  

 

B. Asuhan Keperawatan pada Pasien HIV/AIDS Dengan DefisitNutrisi 

1. Pengkajian Keperawatan 

           Pengkajian keperawatan merupakan tahap awal dari proses suatu 

keperawatan, pengkajian keperawatan ini bertujuan untuk menggali atau 

mendapatkan data utama  tentang kesehatan pasien baik itu fisik, psikologis, 

maupu emosional (Debora, 2013). Masalah defisit nutrisi termasuk ke dalam 

kategori fisiologis dengan subkategori nutrisi dan cairan. Perawat harus mengkaji 

data mayor dan minor yang tercantum. Gejala dan tanda mayor secara objektif 

adalah berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. Gejala dan 

tanda minor secara subjektif yakni nafsu makan menurun, sedangkan secara 

objektif adalah otot menelan lemah, bising usus hiperaktif, membran mukosa 

pucat, sariawan, serum  albumin turun, dan diare (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 

  Stadium Klinis                              Kebutuhan Nutrisi 
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2017).                                         Tabel  4 

Tanda dan Gejala Mayor Minor Defisit Nutrisi berdasarkan SDKI 

Tanda dan gejala mayor Tanda dan gejala minor 

 Subjektif  Subjektif 

( tidak tersedia ) Nafsu makan menurun 

Objektif Objektif 

Berat badan menurun minimal 10%  

di bawah rentang ideal 

Otot menelan lemah, Otot 

mengunyah, bising usus hiperaktif, 

membran mukosa pucat, sariawan, 

serum albumin turun, dan diare 

Sumber: PPNI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, 2017.  

2. Diagnosa Keperawatan 

          Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respons 

klien terhadap suatu masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya 

baik yang berlangsung aktual maupun potensial (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 

2017). Diagnosis keperawatan terdiri dari diagnosis keperawatan positif dan 

negatif. Diagnosis keperawatan positif menunjukkan bahwa klien dalam kondisi 

sehat dan dapat mencapai kondisi lebih sehat atau optimal. Diagnosis ini disebut 

dengan diagnosis promosi kesehatan. Sedangkan diagnosis keperawatan negatif 

menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sakit atau berisiko mengalami 

kesakitan, diagnosis ini terdiri dari diagnosis aktual dan diagnosis risiko. Metode 

penulisan pada diagnosis aktual terdiri dari masalah, penyebab, dan tanda/gejala. 

           Proses penegakan diagnosis (diagnostic process) atau mendiagnosis 

merupakan suatu proses sistematis yang terdiri dari tiga tahap yaitu, analisis data, 

identifikasi masalah, dan perumusan diagnosis. 
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Tabel 5 

Diagnosa Keperawatan Pada Pasien HIV/AIDS Dengan Defisit Nutrisi 

Problem 

(Masalah ) 

Etilogi 

(Penyebab) 

Sign 

(Tanda & Gejala ) 

1                     2 3 

Defisit Nutrisi 

Kategori      :  Fisiologi 

Subkategori : 

 Nutrisi dan Cairan 

Definisi :  

Asupan nutrisi tidak 

cukup untuk memenuhi  

kebutuhan metabolisme  

 

 

1. Ketidakmampuan 

menelan makanan 

2. Ketidakmampuan 

mencerna makanan 

3. Ketidakmampuan 

mengabsorbsi nutrien 

4. Peningkatan  

kebutuhan metabolisme 

5. Faktor ekonomi 

 (mis. financial tidak 

mencukupi ) 

6. Faktor fisiologis 

 (mis. Stress, 

keengganan untuk 

makan  

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif : tidak tersedia 

Objektif : berat badan 

menurun minimal 10% di 

bawah rentang ideal 

 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif : nafsu makan 

menurun 

Objektif : bising usus 

hiperaktif, otot pengunyah 

lemah, otot menelan lemah, 

membran mukosa pucat, 

sariawan, serum albumin 

turun, dan diare  

Sumber : (SDKI DPP PPNI, 2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia 

           Pada peneletian ini diagnosa keperawatan pada pasien HIV/AIDS yang 

diangkat adalah defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan 

makanan ditandai dengan berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang 

ideal, nafsu makan menurun, otot menelan lemah, bising usus hiperaktif, 

membran mukosa pucat, sariawan, serum albumin turun, dan diare (Tim Pokja 

SDKI DPP PPNI, 2017). 

3. Perencanaan Keperawatan 

          Luaran (outcome) keperawatan merupakan aspek-aspek yang dapat 

diobservasi dan diukur meliputi kondisi, perilaku, atau dari persepsi pasien, 

keluarga atau komunitas sebagai respon terhadap intervensi keperawatan Luaran 

keperawatan memiliki tiga komponen utama yaitu label, ekspektasi, dan kriteria 

hasil (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2019). Masing-masing komponen diuraikan 
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sebagai berikut   : 

1)  Label 

          Komponen ini merupakan nama sari luaran keperawatan yang terdiri atas 

kata kunci untuk memperoleh informasi terkait luaran keperawatan. Label luaran 

keperawatan merupakan kondisi, perilaku, atau persepsi pasien yang dapat 

diubah atau diatasi dengan intervensi keperawatan. Label intervensi keperawatan 

terdiri atas beberapa kata (1 kata s.d 4 kata) yang diawali dengan kata benda 

(nomina) yang berfungsi sebagai descriptor atau penjelas luaran keperawatan. 

Luaran Utama Keperawatan pada Defisit Nutrisi adalah Status Nutrisi (Tim 

Pokja SLKI DPP PPNI, 2019) . 

2)   Ekspektasi 

           Ekspektasi merupakan penilaian terhadap hasil yang diharapkan tercapai. 

Espektasi menggambarkan seperti apa kondisi, perilaku, atau persepsi pasien 

akan berubah setelah diberikan intervensi keperawatan. Ekspektasi yang di 

harapkan pada Defisit Nutrisi dalam Luaran Utama Keperawatan adalah 

Membaik (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2019). 

3)   Kriteria hasil 

           Kriteria hasil merupakan karakteristik pasien yang dapat diamati atau 

diukur oleh perawat dan dijadikan sebagai dasar untuk menilai pencapaian hasil 

intervensi keperawatan. Kriteria hasil yang dapat dicapai Pada Defisit Nutrisi 

dalam Luaran Utama Keperawatan adalah (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2019) 

sebagai berikut ;   
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a) Status Nutrisi 

1. Porsi makan yang di habiskan meningkat 

2. Berat Badan Indeks Massa Tubuh (IMT) dapat Membaik 

3. Nafsu  makanan cukup meningkat 

4. Kekuatan otot menelan meningkat 

5. Sariawan Menurun 

6. Membran mukosa  cukup membaik  

7. Serum albumin  meningkat 

8. Bising usus hiperaktif membaik 

9. Diare Menurun 

         Intervensi keperawatan merupakan segala perawatan /treatment yang 

dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis 

untuk mencapai luaran (outcome) yang diharapkan (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 

2018). Berdasarkan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI), intervensi 

utama yang dapat dirumuskan pada pasien HIV/AIDS dengan Defisit Nutrisi 

adalah : 

1. Manajemen Nutrisi 

2. Promosi Berat Badan 
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Tabel 6 

Perencanaan Keperawatan Pada Pasien HIV/AIDS Dengan Defisit Nutrisi 

 

N

o 

    Diagnosa     

Keperawatan 

         Tujuan dan  

       Kriteria Hasil 

         Intervensi 

       Keperawatan 

1           2                 3                     4 

1   Defisit Nutrisi 

berhubungan 

dengan 

ketidakmampua

n menelan 

makanan 

ditandai dengan 

berat badan 

menurun 

minimal 10% di 

bawah rentang 

ideal, nafsu 

makan menurun, 

otot menelan 

lemah, bising 

usus hiperaktif, 

membran 

mukosa pucat, 

sariawan, serum 

albumin turun, 

dan diare 

 

      SLKI : 

Kriteria hasil  

untuk mengukur 

penyelesaian dari 

diagnosis setelah 

dilakukan asuhan 

keperawatan 

selama 3 x 24 jam, 

di harapkan Status 

Nutrisi membaik 

dengan kriteria 

hasil : 

• Status Nutrisi 

1. Porsi makan 

yang dihabiskan 

meningkat 

2. Berat badan 

Indeks  

Massa Tubuh 

(IMT) membaik  

3. Nafsu makan 

 membaik 

4. Kekuatan otot  

menelan 

meningkat 

5. Serum albumin 

meningkat 

6. Sariawan 

menurun 

7. Diare menurun 

8. Bising usus 

hiperaktif 

membaik 

9.  Membran 

mukosa 

membaik 

 

 

SIKI : 

1.   Manajemen Nutrisi 

a.   Observasi 

1. Identifikasi status nutrisi 

2. Identitifikasi alergi dan 

intoleransi makanan 

3. Identifikasi makanan 

       yang disukai 

4. Identifikasi kebutuhan 

       kalori dan jenis nutrient 

5. Monitor asupan makanan 

6. Monitor berat badan 

7. Monitor hasil pemeriksaan 

laboratorium 

 

b.   Terapeutik 

1. Lakukan oral hygiene 

sebelum makan,jika  

       perlu 

2. Berikan makanan yang   

tinggi serat untuk mencegah 

konstipasi 

3. Berikan makanan tinggi 

kalori dan tinggi protein 

 

c.    Edukasi 

1. Anjurkan posisi duduk, 

       jika mampu 

2. Ajarkan diet yang 

diprogramkan 

 

d.  Kolaborasi 

1.   Kolaborasi dengan ahli gizi   

untuk menentukan jumlah 

kalori dan jenis nutrient 

yang dibutuhkan 
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Sumber :Tim Pokja SIKI DPP PPNI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia 

(SIKI), 2018&Tim Pokja SLKI DPP PPNI, Standar Luaran Keperawatan 

Indonesia (SLKI), 2019 

 

4.   Implementasi Keperawatan 

 

            Menurut Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (Tim Pokja SIKI 

DPP PPNI, 2018), Implementasi / tindakan keperawatan adalah aktivitas 

spesifik yang dikerjakan oleh perawat untuk  mengimplementasikan intervensi 

keperawatan . 

            Berikut Implementasi tindakan keperawatan pada Defisit Nutrisi 

meliputi : 

1.   Manajemen Nutrisi 

a) Mengidentifikasi status nutrisi  

b) Mengidentifikasi alergi dan intoleransi makanan 

 

 

 

 

2.   Promosi Berat Badan 

a. Observasi 

1. Identifikasi kemungkinan 

penyebab BB kurang 

2. Monitor jumlah kalori yang 

dikonsumsi sehari- hari  

3. Monitor berat badan 

 

b. Terapeutik 

1. Berikan perawatan mulut 

sebelum pemberian makan, 

jika perlu  

 

c. Edukasi 

1. Jelaskan jenis makanan 

yang bergizi tinggi, namun 

tetap terjangkau  

2. Jelaskan asupan kalori yang 

dibutuhkan 
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c) Mengidentifikasi kebutuhan kalori dan makanan  

d) Memonitor asupan makanan 

e) Memonitor hasil pemeriksaan laboratorium 

f) Melakukan oral hygiene sebelum makan 

g) Memberikan makanan tinggi kalori dan protein 

h) Mengkolaborasikan dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan   

jenis nutrien yang dibutuhkan 

2.   Promosi Berat Badan 

1) Mengidentifikasi kemungkinan penyebab BB kurang 

2) Memonitor berat badan 

3) Menjelaskan jenis makanan yang bergizi tinggi, namun tetap terjangkau 

4) Menjelaskan peningkatan asupan kalori yang dibutuhkan 

 

5.   Evaluasi Keperawatan 

 

             Evaluasi keperawatan adalah langkah terakhir dalam proses keperawatan 

yang bertujuan untuk menentukan apakah seluruh proses keperawatan 

sebelumnya sudah berjalan dengan baik dan apakah tindakan yang diberikan 

berhasil atau tidak (Debora, 2013). Menurut Alimul,(2012), format evaluasi 

keperawatan adalah menggunakan SOAP (Subjektive, Objektive, Analisys, dan 

Planning). Subjective yaitu pernyataan atau keluhan yang diutarakan oleh 

pasien. Objektive yaitu data yang didapat dari observasi perawat. Analisys yaitu 

masalah keperawatan yang dialami oleh pasien. Planning yaiturencana tindakan 

yang akan dilakukan berdasarkan assessment.  
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Tabel 7 

Evaluasi Keperawatan Pada Pasien HIV/AIDS Dengan Defisit Nutrisi 

 

No       Diagnosa Keperawatan                  Evaluasi Keperawatan 

  1          Defisit Nutrisi               S ( Subjektif ) 

Data yang diperoleh dari respon pasien secara verbal  

a. Porsi makan yang di habiskan pasien meningkat  

b. Nafsu makan pasien membaik  

c. Kekuatan otot pasien saat menelan meningkat 

 

O ( Objektif ) 

Data yang diperoleh dari respon pasien secara non 

verbal atau melalui pengamatan perawat 

a. Berat badan Indeks Massa Tubuh (IMT) pasien 

membaik 

b. Sariawan menurun 

c. Membran mukosa membaik 

d. Serum albumin meningkat 

e. Diare menurun 

f. Bising Usus hiperaktif membaik 

 

A ( Analisis ) 

Tindak lanjut dan penentuan apakah implementasi 

akan dilanjutkan atau sudah terlaksanakan dengan 

baik 

a. Tujuan tercapai apabila respon pasien sesuai 

dengan tujuan dan kriteria hasil 

b. Tujuan belum tercapai apabila respon tidak sesuai 

dengan tujuan yang telah ditentukan 

c.  

P ( Planning ) 

a. Pertahankan kondisi pasien apabila tujuan tercapai  

b. Lanjutkan intervensi apabila terdapat tujuan yang 

belum mampu dicapai  

 

 


