
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep  

Kerangka konsep penelitian suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu 

terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti untuk menghubungkan atau 

menjelaskan tentang suatu 34iagn yang akan dibahas (Setiadi, 2013) 

1. Pohon Masalah  

Diabetes mellitus dapat terjadi karena beberapa faktor seperti faktor 34iagnos 

( dimana penderita tidak mewarisi diabetes itu sendiri, tetapi mewarisi suatu 

predisposisi/ kecenderungan 34iagnos kearah terjadinya diabetes tipe I), faktor 

imunologi dan faktor lingkungan yang meliputi virus atau toksin dapat memicu 

proses autoimun yang menimbulkan estruksi sel beta, selain itu terdapat faktor- faktor 

resiko yang mempengaruhi terjadinya dibetes mellitus, hal ini yang menyebabkan 

terjadinya ketidakseimbangan produksi insulin yang menyebabkan terjadinya 

hiperglikemi. Pada penderita diabetes mellitus biasanya terjadi beberapa komplikasi 

seperti neuropati sensori perifer yang menyebabkan pasien tidak mampu merasakan 

sensasi pada bagian kaki. Hal ini yang menjadi penyebab awal dari terjadinya luka 

ganggren dimana apabila luka tidak dirawat dengan baik dapat menyebabkan 

komplikasi yang lebih parah dan berakibat pada terjadinya suatu tindakan amputasi.   
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- Faktor Genetik  

- Faktor imunologi  

- Faktor lingkungan  

 

Faktor resiko : 

- Usia >45 tahun - Hipertensi  

- Jenis Kelamin - Lamanya diabetes 

- Berat badan  - Jarang beraktivitas 

- Merokok  

Ketidakseimbangan 

produksi insulin 

Neuropati sensori 

perifer (klien tidak 

merasakan sakit) 

Nekrosis Luka  

Ganggren / ulkus 

diabetikum 

Gangguan 

Integritas Kulit  

Gambar 1.  Kerangka Konsep Gambaran Asuhan Keperawatan pada Pasien 

Diabetes Mellitus Tipe II dengan Gangguan Integritas Kulit  

 

Proses Keperawatan : 

1. Pengkajian 

2. Diagnosa 

3. Intervensi 

4. Implementasi 

5. Evaluasi 
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2. Alur Penelitian  

 

Proses keperawatan terbagi menjadi lima bagian penting yang saling 

berkaitan. Adapun lima proses keperawatan terdiri dari : Pengakajian adalah bagian 

yang terdiri dari pengumpulan data informasi baik yang bersifat subyektif maupun 

obyektif (mis., tanda vital, wawancara pasien atau keluarga, pemeriksaan fisik) dan 

peninjauan informasi riwayat pasien pada rekam 36iagn. Diagnosa keperawatan 

adalah penilaian klinis tentang respon manusia terhadap gangguan kesehatan atau 

proses kehidupan, atau kerentanan respon dari seorang individu, keluarga, kelompok 

atau komunitas. Setelah 36iagnose diidentifikasi, prioritas 36iagnose keperawatan 

harus ditentukan (Nanda, 2015). Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan intervensi, 

Intervensi keperawatan adalah tindakan perawat yang dilakukan berdasarkan 

pertimbangan dan pengetahuan klinis untuk meningkatkan perawatan klien(Potter & 

Perry, 2009). Implementasi merupakan tahap keempat proses keperawatan. Tahap ini 

akan muncul bila perencanaan diaplikasikan pada pasien. Tindakan yang dilakukan 

mungkin sama, mungkin juga berbeda denga urutan yang dibuat pada perencaan 

sesuai dengan kondisi pasien (Debora, 2012). Evaluasi keperawatan adalah tahap 

akhir dari proses keperawatan untuk mengkaji respons klien setelah dilakukan 

intervensi keperawatan (Deswani, 2009). 

Pada studi kasus ini, berfokus kepada implementasi dan evaluasi keperawatan, 

dimana penulis mengobservasi proses perawatan luka serta mengamati jalannya terapi 

pengobatan yang telah ditentukan, sedangkan untuk pengkajian, diagnose, dan 

implementasi tidak penulis teliti.  
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Keterangan :  

 

   : Proses yang diteliti  

 

   : Proses yang tidak diteliti 

 

   : Alur 37iagn  

 

Gambar 2. Alur Penelitian  

Pengakajian Intervensi 

Diagnosa 

Keperawatan 

Implementasi Evaluasi 
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B. Definisi Operasional  

Definisi operasional variabel penelitian ini tertuang pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1 

Definisi Operasional Asuhan Keperawatan pada Pasien Diabetes Mellitus 2 dengan 

Gangguan Integritas Kulit di Wilayah Kerja  

Kesmas Sukawati I Tahun 2018 

 

No Variabel 
Sub  

Variabel 

Definisi 

Operasional 
Alat Ukur 

Skala 

Data 

Sumber 

Data 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Asuhan 

keperawat

an pada 

pasien 

Diabetes 

Melitus 

tipe II 

dengan 

gangguan 

integritas 

kulit  

1. Pengkajian 1. Proses pengumpulan 

data baik data 

subyektif maupun 

data obyektif serta 

riwayat kesehatan 

pasien untuk 

menentukkan status 

kesehatan pada pasien 

DM tipe II dengan 

gangguan integritas 

kulit 

Format 

pengkajian 

asuhan 

keperawatan 

 Primer 

dan 

sekunder 

  2. Diagnosa 2. Masalah keperawatan 

yang didapat setelah 

dilakukan pengkajian 

data adalah gangguan 

integritas kulit 

Standar 

Diagnosis 

Keperawatan 

Indonesia 

tahun 2016 

 Primer 

dan 

sekunder 
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1 2 3 4 5 6 7 

  3. Intervensi  3. Rencana 

keperawatan yang 

ditetapkan untuk 

mencapai tujuan dan 

mengatasi masalah 

keperawatan 

gangguan integritas 

kulit. Perencanaan 

meliputi :  

a. Observasi luka  

b. Melakukan 

teknik perawatan 

luka  

c. Memberikan 

pendidikan 

kesehatan untuk 

keluarga dan 

pasien mengenai 

luka 

NIC dan 

NOC 

 Primer 

dan 

sekunder 

  4. Implementasi 4. Tindakan 

keperawatan yang 

dilakukan sesuai 

dengan perencanaan 

yang sudah 

ditetapkan 

NIC dan 

NOC 

 Primer 

dan 

sekunder 



40 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  5. Evaluasi  5. Penilaian respon 

pasien setelah 

diberikan tindakan 

keperawatan untuk 

melihat tingkat 

keberhasilan yang 

telah dicapai, yaitu : 

a. Tidak ada tanda-

tanda infeksi 

b. Menunjukkan 

terjadinya proses 

penyembuhan 

luka 

c. Menunjukkan 

pemahaman 

dalam proses 

perbaikan kulit 

dan mencegah 

terjadinya cidera 

berulang 

Lembar 

evaluasi 

pada 

asuhan 

keperawata

n dan 

lembar 

observasi  

Pasien 

menjaga 

kebersihan 

balutan 

luka: 

Bersih 

(tidak ada 

nanah dan 

balutan 

tidak 

kotor) 

Tidak 

bersih 

(terdapat 

nanah, 

dan 

balutan 

tampak 

kotor)  

Primer 

dan 

sekunder 

 


