
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Gangguan Integritas Kulit Pada Diabetes Mellitus Tipe II  

1. Pengertian Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang 

yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar gula (glukosa) darah akibat 

kekurangan insulin baik absolut maupun 9iagnose (Padila, 2012). Sumber lain 

mengatkan bahwa diabetes mellitus merupakan keadaan hiperglikemi kronik yang 

disertai berbagai kelainan 9iagnose9 akibat gangguan hormonal yang menimbulkan 

berbagai komplikasi kronik baik pada mata, ginjal, saraf, dan pembuluh darah (Rendy 

& Margareth, 2012). 

2. Jenis- jenis Diabetes Mellitus  

Ada tiga bentuk diabetes mellitus, yaitu tipe I, tipe II, dan diabetes 

gestasional, yaitu diabetes yang terjadi selama kehamilan. 

a. Diabetes mellitus tipe I  

Diabetes mellitus tipe I merupakan hasil dari kegagalan tubuh dalam 

memproduksi insulin. Diperkirakan ada sekitar 5 sampai 10% penderita diabetes 

didiagnosis mengalami diabetes tipe I. Hampir semua penderita diabetes tipe I garus 

melakukan pengobatan dengan metode suntik insulin. Diabetes tipe I juga disebut 

insulin dependent diabetes mellitus (IDDM), yaitu diabetes yang tergantung pada 

insulin atau diabetes yang tergantung pada insulin atau diabetes anak-anak. Ciri 
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khusus diabetes tipe I adalah hilangnya sel beta penghasil insulin pada pulau-pulau 

Langerhans pankreas sehingga terjadi kekurangan insulin pada tubuh. Diabetes tipe 

ini dapat diderita oleh anak-anak maupun usia dewasa (Sutanto, 2010). Terdapat 

beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya diabetes tipe I (Padila, 2012): 

1) Faktor 10iagnos 

Penderita diabetes tidak mewarisi diabetes tipe I itu sendiri, tetapi mewarisi 

suatu predisposisi atau kecenderungan 10iagnos kea rah terjadinya DM tipe I. 

Kecenderungan genetic ini ditemukan pada individu yang memiliki tipe antigen HLA. 

2) Faktor-faktor imunologi 

Adanya suatu proses autoimun yang merupakan respons abnormal dimana 

10iagnose terarah pada jaringan normal tubuh dengan cara bereaksi terhadap jaringan 

tersebut yang dianggapnya seolah-olah sebagai sebagai jaringan asing. Yaitu 

otoantibodi terhadap sel-sel pulau Langerhans dan insulin endogen. 

3) Faktor lingkungan 

Virus atau toksin tertentu dapat memicu proses otoimun yang menimbulkan 

destruksi selbeta. 

b. Diabetes mellitus tipe II  

Diabetes tipe II merupakan hasil dari penolakan atau kegagalan tubuh 

menggunakan zat insulin, yaitu suatu kondisi dimana sel gagal untuk menggunakan 

insulin dengan benar dan terkadang dikombinasikan dengan kekurangan insulin 

10iagnose. Diabetes mellitus tipe II disebut juga dengan non insulin dependent 

diabetes mellitus (NIDDM) atau diabetes yang bergantung pada insulin. Diabetes 

jenis ini terjadi akibat kombinasi antara kekurangan produksi insulindan resistensi 



11 
 

terhadap insulin atau berkurangnya kemampuan terhadap penggunaan insulin yang 

melibatkan reseptor insulin di 11iagnose sel (Sutanto, 2010). Mekanisme yang tepat 

yang menyebabkan resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin pada diabetes tipe 

II masih belum diketahui. Faktor-faktor resiko (Padila, 2012) : 

a) Usia (resistensi insulin cenderung meningkat pada usia diatas 65 tahun) 

b) Obesitas 

c) Riwayat Keluarga 

c. Diabetes gestasional 

Diabetes gestasional merupakan peningkatan angka gula darah (glukosa) yang 

cukup tinggi pada wanita hamil yang sebelumnya belum perna mengalami diabetes 

(Sutanto, 2010).  

3. Patofisiologi  

Diabetes mellitus merupakan suatu sindrom klinis kelainan 11iagnose11 yang 

ditandai oleh adanya hiperglikemi yang disebabkan oleh defek sekresi insulin, defek 

kerja insulin atau keduanya (Sudoyo, 2010). Menurut Padila (2012) Diabetes mellitus 

adalah suatu kelainan pada seseorang yang ditandai dengan naiknya kadar glukosa 

darah (hiperglikemia) yang diakibatkan karena kekurangan insulin.  

Penyakit diabetes mellitus disebabkan oleh gagalnya hormone insulin, akibat 

dari kurangnya insulin maka tubuh tidak dapat mengubah glukosa menjadi glikogen 

sehingga kadar gula darah meningkat dan terjadi hiperglikemi. Organ ginjal dalam 

hal ini tidak mampu menahan hiperglikemi karena ambang batas untuk gula darah 

adalah 180 mg% sehingga apabila terjadi hiperglikemi maka ginjal tidak dapat 
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menyaring dan mengabsorbsi sejumlah glukosa dalam darah. Sehubungan dengan 

sifat gula yang menyerap air maka semua kelebihan dikeluarkan bersamaan dengan 

urine yang disebut dengan glukosuria.  Bersamaan dengan keadaan glukosuria maka 

sejumlah air hilang dalam urine yang disebut 12iagnose. Poliuria megakibatkan 

dehidrasi intraseluler, hal ini akan merangsang pusat haus sehingga pasien akan 

merasakan haus terus menerus dan pasien akan minum terus, hal ini yang disebut 

dengan polidipsi. Produksi insulin yang kurang akan menyebabkan menurunnya 

transport glukosa ke sel-sel sehinga sel-sel kekurangan makanan dan simpanan 

karbohidrat, lemak, dan protein menjadi menipis. Karena digunakan untuk melakukan 

pembakaran dalam tubuh, maka klien akan merasakan lapar yang menyebbakan 

pasien diabetes mellitus banyak makan yang disebut 12iagnose12t (Rendy & 

Margareth, 2012). 

Pada pasien dengan penyakit DM dapat terjadi komplikasi pada semua tingkat 

sel dan semua tingkatan 12iagnose. Manifestasi komplikasi kronik dapat terjadi pada 

tingkat pembuluh darah kecil (mikrovaskuler) berupa kelainan pada retina mata, 

glomerulus ginjal, syaraf dan pada otot jantung (kardiomiopati). Pada pembuluh 

darah besar, manifestasi komplikasi kronik DM dapat terjadi pada pembuluh darah 

serebral, jantung (penyakit jantung koroner) dan pembuluh darah perifer (tungkai 

bawah). Komplikasi DM yang lainnya dapat berupa kerentanan berlebih terhadap 

infeksi dengan akibat mudahnya terjadinya infeksi saluran kemih, tuberculosis paru, 

dan infeksi kaki, yang kemudian dapat berkembang menjadi ganggren/ulkus diabetes 

(Sudoyo, 2010).  
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4. Kriteria Diagnosis Diabetes  

  Kadar glukosa dalam darah kita biasanya berfluktuasi, naik turun sepanjang 

hari dan setiap saat, tergantung kepada makanan yang masuk dan aktivitas fisik kita. 

Menurut kriteria Internasional Diabetes Federation (IDF), American Diabetes 

Association (ADA), dan Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (Parkerni), apabila 

glukosa darah pada saat puasa di atas 126 mg/dl dan 2 jam sesudah makan diatas 200 

mg/dl, didiagnosis diabetes bisa dipastikan.  

American Diabetes Association  (ADA) malah menganjurkan bahwa 

pengobatan diabetes harus sedini mungkin. Berdasarkan pengalaman riset selama 15 

tahun, bila glukosa darah di atas 140 mg/dl, si pasien harus cepat ditangani agar 

jangan sampai terjadi kerusakan organ tubuh dan timbul komplikasi. Apabila kadar 

glukosa darah puasa di antara 111-125 mg/dl, itu disebut keadaan glukosa puasa yang 

terganggu atau Impaired Fasting Glucose (IFG). Apabila keadaan ini terjadi, dokter 

harus segera mengambil langkah untuk mengontrol glukosa darah agar tidak timbul 

komplikasi serius di kemudian hari.  
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Tabel 1 

Kriteria Diagnosis Diabetes (WHO) 

 Kadar Glukosa Darah 

Mg/dl Mmol/dl 

Diabetes Mellitus  

Puasa 

2 jam sesudah makan 

 

≥ 126 

≥ 200 

 

≥ 7.0 

≥11.1 

Impaired Glucose Tolerance 

(IGT) 

Puasa 

2 Jam sesudah makan 

 

 

< 126 

≥ 140 & < 200 

 

 

< 7.0 

≥ 7.8 & < 11.1 

Impaired Fasting Glucose 

(IFG) 

Puasa 

2 Jam sesudah makan 

 

 

≥ 110 & < 126 

< 140 

 

 

≥ 6.1 & < 7.0 

< 7.8  

Dikutip dari : Kriteria diagnosis diabetes menurut WHO dalam (Tandra, 2008) 

Jika kadar glukosa darah tidak normal tetapi belum termasuk kriteria 

didiagnosis untuk diabetes, misalnya glukosa darah puasa dibawah 140 mg/dl tetapi 2 

jam sesudah makan 140-200 mg/dl, keadaan ini disebut sebagai Toleransi Glukosa 

Terganggu (TGT) atau Impaired Glucose Tolerance (IGT). Seseorang dengan TGT 

mempunyai risiko terkena diabetes tipe II jauh lebih besar daripada orang biasa.  

Apabila dokter telah curiga muncul TGT, anda dianjurkan untuk menjalani Tes 

Toleransi Glukosa Oral (TTGO) atau Oral Glucose Tolerance Test (OGTT). pasien 

menjalani puasa 10 jam (satu malam) dan setelah ambil darah, pasien diberi minum 

glukosa sebanyak 75 gram, kemudian periksa glukosa lagi. Apabila glukosa puasa 
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pasien dibawah 140 mg/dl tetapi glukosa darah 2 jam sesudah konsumsi glukosa 75 

gram di atas 200 mg/dl, itu berarti pasien mengidap diabetes.  

5. Komplikasi  

Beberapa komplikasi dari Diabetes Mellitus yakni : 

a. Komplikasi akut  

1) Hipoglikemi dan hiperglikemi. 

2) Penyakit Makrovaskuler : mengenai pembuluh darah besar, penyakit jantung 

koroner (cerebrovaskuler, penyakit pembuluh darah kapiler). 

3) Penyakit mikrovaskuler, mengenai pembuluh darah kecil, retinopati, nefropati. 

4) Neuropati saraf sensorik (berpengaruh pada ekstremitas), saraf otonom 

berpengaruh pada gastro intestinal, kardiovaskuler.  

b. Komplikasi menahun  

1) Neuropati 15iagnose 

2) Retinopati 15iagnose 

3) Nefropati 15iagnose 

4) Proteinuria 

5) Kelainan koroner 

c. Komplikasi Ulkus atau Ganggren 

Terdapat lima grade ulkus diabetikum yakni : 

1) Grade 0 : Tidak ada luka 

2) Grade I : Kerusakan hanya sampai pada permukaan kulit 

3) Grade II : Kerusakan kulit mencapai otot dan tulang 
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4) Grade III : Terjadi abses 

5) Grade IV : Ganggren pada kaki bagian distal 

6) Grade V : Ganggren pada seluruh kaki dan tungkai bawah  

(Rendy & Margareth, 2012) 

6. Ulkus Diabetikum 

Luka diabetika adalah luka yang terjadi pada pasien 16iagnose yang melibatkan 

gangguan pada saraf peripheral dan 16iagnose16. Luka dibetika adalah luka yang 

terjadi karena adanya kelainan pada saraf, kelainan pembuluh darah dan kemudian 

adanya infeksi. Bila infeksi tidak diatasi dengan baik, hal itu akan berlanjut menjadi 

pembusukan bahkan dapat diamputasi. Ulkus adalah luka terbuka pada permukaan 

kulit atau selaput lender dan ulkus adalah kematian jaringan yang luas dan disertai 

16iagnose kuman saprofit. Adanya kuman saprofit inilah yang menimbulkan bau. 

Ulkus diabetika atau yang sering disebut ganggren didefinisikan sebagai jaringan 

nekrosis atau jaringan mati pada bagian tubuh perifer akibat penyakit diabetes 

mellitus (Saferi Wijaya & Mariza Putri, 2013).  

Penyembuhan luka yang lambat dan meningkatnya  resiko infeksi cenderung 

terjadi dan menyebabkan ganggren semakin berkembang dan terdapat resiko tinggi 

perlunya dilakukan amputas pada tungkai bawah. Di amerika serikat, pernah 

diperkirakan bahwa 50% dari semua amputasi nontraumatik terjadi pada pasien 

diabetes mellitus, dengan resiko khusus pada pasien lansia dan laki-laki secara 

signifikan beresiko lebih tinggi darpada wanita. Diperkirakan bahwa 50-70% dari 

amputasi tersebut sebenarnya data dicegah, tetapi penatalaksanaan jangka panjang 
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pada pasien diabetes dan pencegahan terhadap komplikasinya masih merupakan suatu 

tantangan. Ulkus 17iagnose biasanya terjadi akibat neuropati perifer (kaki kebas), 

insufisiensi vaskuler perifer (iskemia), dan infeksi.  

Bagi pasien-pasien dengan neuropati perifer, pengurangan maupun hilangnya 

sensasi nyeri pada kaki dapat menyebabkan tidak diperhatikannya trauma akibat 

pemakaian sepatu yang tidak sesuai. Deformitas kaki ialah hal yang umum terjadi, 

dengan atrofi otot-otot kecil pada kaki, jari kaki yang mencengkeram dan penonjolan 

kaput metatarsal. Trauma berulang, khususnya tekanan yang berkepanjangan dapat 

menyebabkan ulserasi pada telapak kaki, terutama dibawah kaput tulang metatarsal 

pertama, diatas pembengkakan pada jari kaki yang membesar, dan di atas tonjolan 

tulang jari kaki (Tarwoto, Wartonah, Taufiq, & Mulyati, 2012).  

7. Penatalaksanaan ulkus diabetes mellitus  

a. Lihat kondisi luka pasien, apakah luka yang dialami pasien dalam keadaan kotor 

atau tidak, ada pus atau ada jaringan nekrotik atau jaringan mati atau tidak. 

Setelah dikaji, lakukan perawatan luka. Untuk perawatan luka biasanya 

menggunakan 17iagnose17t (NaCl) dan kassa steril.  

b. Jika ada jaringan nekrotik, sebaiknya dibuang dengan cara digunting sedikit demi 

sedikit sampai kondisi luka mengalami granulasi (jaringan yang baru mulai 

tumbuh). 

c. Lihatlah kedalaman luka, pada pasien diabetes mellitus dilihat apakah terdapat 

sinus, ada baiknya disemprot (irigasi) dengan NaCl sampai pada kedalaman luka, 

sebab pada sinus terdapat banyak kuman.  
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d. Lakukan pembersihan luka sehari minimal dua kali (pagi dan sore), setelah 

dilakukan perawatan luka kemudian lakukan pengkajian apakah sudah tumbuh 

granulasi, (pembersihan dilakukan dengan kassa steril yang dibasahi larutan 

NaCl). 

e. Setelah dibersihkan, lalu ditutup dengan kassa basah yang diberi larutan NaCl lalu 

dibalut disekitar luas luka, dalam penutupan dengan kassa, jaga agar jaringan luar 

luka tidak tertutup. Sebab jika jaringan luar luka ikut tertutup akan menimbulkan 

masrasi (pembengkakan). 

f. Setelah luka ditutup dengan kassa basag becampur NaCl, lalu tutuo kembali 

dengan kassa steril yang kering untuk selanjutnya dibalut. 

g. Jika sudah mengalami penumbuhan granulasi (pertumbuhan jaringan kulit yang 

baik yang membuat luka rata), selanjutnya aka nada penutupan luka tahap kedua 

(skin draw), biasanya diambil dari kulit paha. Penanganan luka diabet, harus 

ekstra agresif karena pada luka diabet kuman akan terus menyebar dan 

memperparah luka. (Rendy & Margareth, 2012).  

8. Pengertian Gangguan Integritas Kulit  

Gangguan integritas kulit adalah suatu kerusakan kulit (dermis dan/atau 

epidermis ) atau jaringan (18iagnose mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, 

kartilago, kapsul sendi dan/atau 18iagnose). (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016).  

9. Penyebab Gangguan Integritas Kulit  

a. Perubahan sirkulasi 

b. Perubahan status nutrisi (kelebihan atau kekurangan) 
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c. Kekurangan/kelebihan volume cairan 

d. Penurunan mobilitas 

e. Bahan kimia iritatif 

f. Suhu lingkungan yang ekstrim  

g. Faktor mekanisme (mis. Penekanan pada tonjolan, gesekkan) atau faktor elektris 

(elektrodiatermi, energy listrik bertegangan tinggi) 

h. Efek samping terapi radiasi 

i. Kelembaban  

j. Proses penuaan 

k. Neuropati perifer 

l. Perubahan pigmentasi 

m. Perubahan hormonal 

n. Kurang terpapar informasi tentang upaya mempertahankan/ melindungi integritas 

jaringan (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016).  

10. Gejala dan Tanda  

a. Gejala dan tanda mayor  

Subyektif  : (tidak tersedia) 

Obyektif :  

1) Kerusakan jaringan dan/ atau lapisan kulit 

b. Gejala dan tanda minor 

Subyektif  : (tidak tersedia) 

Obyektif  :  
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a) Nyeri 

b) Perdarahan 

c) Kemerahan 

d) Hematoma 

B. Asuhan Keperawatan Pasien Diabetes Mellitus Tipe II dengan Gangguan 

Integritas Kulit  

1. Pengakajian  

 Pengkajian adalah data yang dikumpulkan secara sistematis untuk 

menentukan status kesehatan, fungsional serta pola respon klien pasa saat ini dan 

sebelumnya. Pengkajian terdapat dua tahap yaitu mengumpulkan data dan analisis 

data. Pengumpulan data didapatkan dari sumber primer (klien) maupun sekunder 

(keluarga, tenaga kesehatan, rekam medis). Selanjutnya, analisis data sebagai dasar 

menegakkan diagnosis keperawatan yang berisi indentifikasi dari berbagai masalah. 

(Potter & Perry, 2009) 

a. Pengakajian : 

1) Riwayat kesehatan keluarga  

Tanyakan apakah ada keluarga yang menderita penyakit seperti klien ?  

2) Riwayat kesehatan pasien dan pengobatan sebelumnya 

Tanyakan berapa lama klien menderita DM, bagaimana penanagannya, mendepat 

terapi insulin jenis apa, bagaimana cara minum obatnya apakah teratur atau tidak, 

apa saja yang dilakukan klien untuk menanggulangi penyakitnya.  

3) Aktivitas/istirahat 
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Letih, lemah, sulit bergerak atau berjalan, kram otot, tonus otot menurun. 

4) Sirkulasi 

Adakah riwayat hipertensi, AMI, klaudikasi, kebas, kesemutan pada ekstremitas, 

ulkus pada kaki yang penyembuhannya lama, takikardi, perubahan tekanan darah.  

5) Integritas ego 

Stress dan ansietas. 

6) Eliminasi 

Perubahan pola berkemih (polyuria, nokturia, anuria) dan diare. 

7) Makanan / cairan  

Anoreksia, mual muntah, tidak mengikuti diet, penurunan berat badan, haus, 

penggunaan 21iagnose. 

8) Neurosensori 

Pusing, sakit kepala, kesemutan kebas kelemahan pada otot, parestesia, gangguan 

pengelihatan. 

9) Nyeri / kenyamanan 

Abdomen tegang, nyeri (sedang/berat) 

10) Pernafasan 

Batuk dengan atau tanpa sputum purulent (tergantung adanya infeksi atau tidak). 

11) Keamanan  

Kulit kering, gatal, ulkus kulit (Padila, 2012).  

b. Riwayat adanya faktor resiko : 

1) Riwayat keluarga tentang penyakit 

2) Riwayat pankreatitis kronis 
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3) Kegemukan 

c. Kaji terhadap manifestasi DM : 

1) Poliuri (akibat diuresis osmotic bila ambang ginjal terhadap reabsorpsi glukosa 

dicapai dan kelebihan glukosa akan keluar) 

2) Polidipsi (disebabkan oleh dehidrasi dari poliuri) 

3) Polifagia (disebabkan oleh peningkatan kebutuhan energy dari perubahan sintesis 

protein dan lemak) 

4) Penurunan berat badan (akibat dari katabolisme protein dan lemak) 

d. Gejala tambahan pada DM tipe II meliputi : 

1) Pruritus vulvular, kelelahan, gangguan pengelihatan, peka rangsang, dank ram 

otot. Temuan ini menunjukkan gangguan elektrolit dan terjadinya komplikasi 

aterosklerosis.  

2. Diagnosa 

Diagnosa keperawatan adalah keputusan klinis tentang respons 22iagno atau 

potensial terhadap masalah kesehatan pada individu, keluarga atau komunitas. Tahap 

kedua dalam proses keperawatan ini berfokus pada masalah kesehatan yang 22iagno 

atau potensial dibandingkan keadaan fisiologis, komplikasi, atau penyakit (Potter & 

Perry, 2009). 

Terdapat beberapa diagnose yang lazim mundul pada penderita diabetes 

mellitus menurut (Huda & Kusuma, 2015) dalam buku Aplikasi Asuhan Keperawatan 

Berdasarkan Diagnosa medis dan NANDA,yaitu : 

a. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 
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b. Resiko syok 

c. Gangguan integritas kulit 

d. Resiko infeksi 

e. Retensi urine 

f. Ketidakefektifan perfusi jaringan perifer 

g. Resiko ketidakseimbangan elektrolit  

h. Keletihan  

Diagnosa pada studi kasus ini adalah Gangguan integritas Kulit.  

3. Intervensi  

 Intervensi keperawatan adalah tindakan perawat yang dilakukan berdasarkan 

pertimbangan dan pengetahuan klinis untuk meningkatkan perawatan klien(Potter & 

Perry, 2009). Intervensi keperawatan adalah suatu perawatan yang dilakukan perawat 

berdasarkan penilaian klinis dan pengetahuan perawat untuk meningkatkan hasil atau 

outcome pasien (Bulechek, Butcher, Dochterman, & Wagner, 2013).  

Tabel 2 

 Intervensi Keperawatan pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe II 

1 2 3 4 

No. 
Diagnosa 

Keperawatan 
Tujuan Intervensi 

1. 

 

 

 

 

Ketidakseimbangan 

Nutrisi  

Definisi : asupan 

nutrisi tidak cukup 

untuk memenuhi 

NOC : 

Nutritional Status : 

a. Nutritional Status : 

food and fluid intake 

b. Nutritional Status : 

NIC :  

Nutrition Monitoring  

a. BB pasien dalam batas 

normal 

b. Melakukan monitor tipe 
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1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

kebutuhan 

24iagnose24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nutrient intake 

c. Weight control  

Kriteria Hasil : 

a. Adanya peningkatan 

berat badan sesuai 

dengan tujuan 

b. Berat badan ideal 

sesuai dengan tinggi 

badan 

c. Mampu 

mengidentifikasi 

kebutuhan nutrisi 

d. Tidak ada tanda 

malnutrisi  

e. Menunjukkan 

peningkatan fungsi 

pengecapan dari 

menelan 

f. Tidak terjadi penurunan 

berat badan yang 

berarti  

 

dan jumlah aktivitas yang 

biasa dilakukan  

c. Melakukan monitor 

lingkungan selama makan 

d. Jadwalkan pengobatan 

dan tindakan tidak selama 

jam makan 

e. Melakukan monitor kulit 

kering dan perubahan 

pigmentasi 

f. Melakukan monitor 

turgor kulit, kekeringan, 

rambut kusam, dan 

mudah patah 

g. Melakukan monitor mual 

dan muntah 

h. Memonitor kadar 

albumin, total protein, hb, 

dan kadar Ht 

i. Memonitor pucat, 

kemerahan, dan 

kekeringan jaringan 

konjungtiva 

j. Memonitor kalori dan 

intake nutrisi 

k. Mencatat adanya 

edema,hiperemik, 

hipertonik papilla lidah 
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1 2 3 4 

dan cavitas oral 

l. Mencatat jika lidah 

berwarna magenta, 

scarlet. 

 

2. Resiko syok  

Definisi : Beresiko 

terhadap 

ketidakcukupan aliran 

darah ke jaringan 

tubuh, yang dapat 

mengakibatkan 

disfungsi seluler yang 

mengancam jiwa.    

NOC : 

a. Syok Prevention 

b. Syok management 

c. Kriteria Hasil : 

a. Nadi dalam batas yang 

diharapkan  

b. Irama jantung dalam 

batas yang diharapkan 

c. Frekuensi nafas dalam 

batas yang diharapkan 

d. Irama pernafasan 

dalam batas yang 

diharapkan 

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 

 

 

NIC : 

a. Memonitor status 

sirkulasi BP, warna kulit, 

suhu kulit, denyut nadi, 

HR, dan ritme, nadi 

perifer, dan kapiler refill 

b. Memonitor tanda 

indekuat oksigenasi 

jaringan 

c. Memonitor suhu dan 

pernafasan 

d. Memonitor input dan 

output 

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 

h. Menempatkan pasien 

pada posisi supine, kaki 
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evelasi untuk 

meningkatkan preload 

dengan tepat 

i. Melihat dan memelihara 

kepatenan jalan nafas 

j. Memberikan cairan IV 

atau dengan oral yang 

tepat  

k. Memberikan vasodilator 

yang tepat 

l. Mengajarkan keluarga 

dan pasien tentang tanda 

dan gejala datangnya 

syok 

m. Mengajarkan pasien dan 

keluarga tentang langkah 

untuk mengatasi gejala 

syok  

 

3. Gangguan Integrtitas 

Jaringan  

Definisi : Kerusakan 

jaringan membrane, 

mukosa, kornea, 

26iagnose26t, atau 

subkutan. 

NOC :  

a. Tissue integrity : Skin 

and mucous 

b. Wound Healing : 

Primary and 

Secondary Intention 

Kriteria Hasil : 

a. Perfusi jaringan 

normal 

NIC :  

a. Observasi luka : lokasi 

luka, luas luka, 

kedalaman luka, warna 

kemerahan, jaringan 

nekrotik, tanda-tanda 

infeksi,  

b. Anjurkan pasien untuk 

menggunakan pakaian 
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b. Tidak ada tanda-tanda 

infeksi 

c. Ketebalan dan tekstur 

jaringan normal 

d. Menunjukkan 

pemahaman dalam 

proses perbaikan kulit 

dan mencegah 

terjadinya cidera 

berulang 

e. Menunjukkan 

terjadinya proses 

penyembuhan luka 

 

yang longgar 

c. Jaga kulit agar tetap bersih 

dan kering 

d. Monitor kulit akan adanya 

kemerahan 

e. Oleskan lotion atau 

minyak/baby oil pada 

daerah yang tertekan 

f. Monitor aktivitas dan 

mobilisasi pasien 

g. Pantau diit pasien 

h. Memandikan pasien 

dengan air hangat 

i. Ajarkan keluarga tentang 

luka beserta 

perawatannya 

j. Lakukan teknik 

perawatan luka dengan 

prinsip steril 

k. Berikan posisi yang 

mengurangi tekanan pada 

luka. 

4. 

 

 

 

 

 

Resiko infeksi  

Definisi : Mengalami 

peningkatan resiko 

terserang organisme 

patogenik 

 

NOC : 

a. Immune Status 

b. Knowledge : Infection 

control  

c. Risk control 

d. Kriteria Hasil : 

NIC : 

a. Membersihkan 

lingkungan setelah 

dipakai pasien lain 

b. Mempertahankan teknik 

isolasi 



28 
 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Klien bebas dari tanda 

dan gejala  

b. Mendeskripsikan 

proses penularan 

penyakit, faktor yang 

memperngaruhi 

penularan serta 

penatalaksanaannya 

c. Menunjukkan 

kemampuan untuk 

mencegah timbulnya 

infeksi 

d. Jumlah leukosit dalam 

batas normal 

e. Menujukkan perilaku 

hidup sehat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Membatasi pengujung 

bila diperlukan 

d. Menginstruksikan pada 

pengunjung untuk 

mencuci tangan saat 

berkunjung 

meninggalkan pasien  

e. Menggunakan sabun 

antimikroba untuk cuci 

tangan 

f. Mencuci tangan setiap 

sebelum dan sesudah 

tindakan keperawatan  

g. Menggunakan baju, 

sarung tangan sebagai 

alat pelindung 

h. Mempertahankan 

lingkungan aseptic 

selama pemasangan alat  

i. Mengganti letak IV 

perifer dan line central 

dan dressing sesuai 

dengan petunjuk umum 

j. Menggunakan kateter 

intermiten untuk 

menurunkan infeksi 

kandung kencing 

k. Meningkatkan intake 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retensi Urine  

Definisi : 

Pengosongan kandung 

kemih tidak komplit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOC : 

a. Urinary elimination  

b. Urinary continence 

c. Kriteria Hasil : 

a. Kandung kemih 

kosong secara penuh 

b. Tidak ada residu urine 

< 100-200 cc  

c. Bebas dari ISK 

nutrisi 

l. Memberikan terapi 

antibiotic bila perlu 

infection protection 

(proteksi terhadap 

infeksi) 

m. Memonitor tanda dan 

gejala infeksi sistemik 

dan 29iagn 

n. Memonitor hitung 

granulosit, WBC dan 

kerentanan terhadap 

infeksi 

o. Inspeksi kulit dan 

membrane mukosa 

terhadap kemerahan, 

panas, drainase 

p. Inspeksi kondisi luka atau 

insisi bedah 

NIC : 

a. Memonitor intake dan 

output 

b. Memonitor penggunaan 

obat antikolinergik 

c. Memonitor derajat 

distensi bladder 

d. Instruksikan pada pasien 

dan keluarga untuk 
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tidak ada spasme 

bladder 

d. Balance cairan 

seimbang 

 

 

 

mencatat output urine 

e. Menyediakan privacy 

untuk eliminasi 

f. Menstimulasi refleks 

baldder dengan kompres 

dingin pada abdomen  

g. Melakukan keteterisasi 

jika perlu 

h. Memonitor tanda dan 

gejala ISK (panas, 

hematuria, perubahan 

baud an konsistensi 

urine) 

6. Ketidakefektifan 

Perfusi Jaringan 

Perifer  

Definisi : Penurunan 

sirkulasi darah ke 

perifer yang dapat 

menganggu kesehatan 

NOC : 

a. Circulation status 

b. Tissue perfusion : cerebral  

 

NIC :  

a. Memonitor adanya 

daerah tertentu yang 

hanya peka terhadap 

panas/ 

dingin/tajam/tumpul 

b. Memonitor adanya 

paretese 

c. Menginstruksikan 

keluarga untuk 

mengobservasi kulit jika 

ada isi atau laserasi 

d. Menggunakan sarung 

tangan untuk proteksi  

e. Membatasi gerakan pada 
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kepala, leher, dan 

punggung  

f. Memonitor kemampuan 

BAB 

g. Melakukan kolaborasi 

dalam pemberian 

analgetik 

h. Memonitor adanya 

tromboplebitis 

i. Mendiskusikan 

mengenai penyebab 

perubahan sensasi 

j.  

 

7. Resiko 

Ketidakseimbangan 

Elektrolit  

Definisi : Beresiko 

mengalami perubahan 

kadar elektrolit serum 

yang dapat 

menganggu kesehatan 

NOC:  

a. Fluid balance 

b. Hydration  

c. Nutritional Status : 

Food and fluid 

d. Intake  

Kriteria Hasil : 

a. Mempertrahankan urin 

output sesuai dengan 

usia BB, BJ urin 

normal, HT normal 

b. Tekanan darah, nadi, 

suhu tubuh dalam  

batas normal 

NIC:  

a. Menimbang popok atau 

pembalut jika diperlukan  

b. Memperahankan catatan 

intake dan output yang 

akurat 

c. Memonitor status hidrasi 

(kelembaban membrane 

mukosa, nadi adekuat, 

tekanan darah ortostatik) 

jika diperlukan  

d. Memonitor vital sign 

e. Memonitor masukan 

makanan atau cairan dan 
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c. Tidak ada tanda-tanda 

dehidrasi, elastisitas 

turgor kulit baik, 

membrane mukosa 

lembab, tidak ada rasa 

haus yang berlebihan 

 

menghitung intake 

kalori harian 

f. Mengkolaborasikan 

pemberian cairan IV  

g. Memonitor status nutrisi 

h. Memonitor tingkat Hb 

dan 32iagnose32t 

i. Memberikan cairan IV 

pada suhu pada suhu 

ruangan  

j. Mendorong masukan 

oral 

k. Memberikan pengganti 

nesogastrik sesuai 

output 

l. Mendorong keluarga 

untuk membantu pasien 

makan 

m. Menawarkan snack (jus 

buah, buah segar) 

n. Melakukan kolaborasi 

dengan dokter jika tanda 

cairan berlebih muncul 

memburuk 

o. Mengatur dan 

mempersiapkan untuk 

tranfusi 

8. Keletihan  NOC : NIC : 
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Definisi : rasa letih 

luar biasa dan 

penurunan kapasitas 

kerja fisik dan jiwa 

pada tingkat yang 

biasanya secara terus-

menerus 

a. Endurace  

b. Concentrastion 

c. Energy conservation  

d. Nutritional status : 

energy 

Kriteria Hasil : 

a. Memverbalisasikan 

peningkatan energy 

dan merasa lebih baik 

b. Menjelaskan 

penggunaan energy 

untuk mengatasi 

kelelahan  

c. Kecemasan menurun 

d. Glukosa darah adekuat 

e. Kualitas hidup 

meningkat 

f. Istirahat cukup 

g. Mempertahankan 

kemampuan untuk 

berkonsentrasi 

a. Mengobservasi adanya 

pembatasan pasien dalam 

melakukan aktivitas 

b. Mengkaji adanya faktor 

yang menyebabkan 

kelelahan 

c. Memonitor nutrisi dan 

sumber energy yang 

adekuat 

d. Memonitor pasien akan 

adanya kelelahan fisik 

dan emosi secara 

berlebihan 

e. Memonitor respon 

kardiovaskuler terhadap 

aktivitas  

f. Memonitor pola tidur dan 

lamanya tidur atau 

istirahat pasien 

g. Mendukung pasien dan 

keluarga untuk 

mengungkapkan 

perasaan, berhubungan 

dengan perubahan hidup 

yang disebabkan 

keletihan 

h. Membantu aktivitas 

sehari-hari sesuai dengan 
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kebutuhan 

i. Meningkatkan tirah 

baring dan pembatasan 

aktivitas (tingkatkan 

periode istirahat) 

j. Menkonsultasikan 

dengan ahli gizi untuk 

meningkatkan asupan 

makanan yang berenergi 

tinggi 

Sumber: Huda & Kusuma, Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa Medis dan Nanda, 2015) 

4. Implementasi 

 Implementasi merupakan tindakan dari sebuah perencanaan. Tindakan 

keperawatan terdiri dari tindakan mandiri (independen) dan kolaborasi (dependen). 

Tindakan mandiri merupakan tindakan yang berasal dari keputusan sendiri. Tindakan 

kolaborasi adalah tindakan yang berdasarkan hasil keputusan bersama dengan profesi 

lain (Tarwoto & Wartonah, 2015) 

5. Evaluasi  

Evaluasi adalah proses keperawatan yang terakhir untuk menentukan 

tercapainya asuhan keperawatan (Tarwoto & Wartonah, 2015). Evaluasi 

membandingkan antara intervensi dan hasil dari implementasi keperawatan. Evaluasi 

selama tiga hari yaitu keadaan luka membaik.  

 


