
 

 

BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep membahas ketergantungan antar variabel atau visualisasi 

hubungan yang berkaitan atau dianggap perlu antara satu konsep dengan konsep 

lainnya untuk melengkapi dinamika situasi atau hal yang sedang atau akan diteliti 

(Notoatmodjo, 2010). Adapun kerangka konsep pada penelitian ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 : Diteliti 

  : Ada Hubungan 

  : Tidak Diteliti 

 

 

Gambar 1 Kerangka Konsep 

Asuhan Keperawatan pada Pasien Ulkus Diabetikum 

(DM2) Dengan Perfusi Perifer Tidak Efektif  

Hiperglikemi 

 

 

 

Penurunan 

Aliran arteri 

atau vena 

 

 

- Viskositas 

darah 

meningkat 

- Aliran darah 

melambat 

-  O2  menurun 

Asuhan keperawatan  

1. Pengkajian  

- Pengisian kapiler >3 

detik,  

- Indeks ankle brachial 

<0,90. 

2. Diagnosa keperawatan 

- Perfusi perifer tidak 

efektif 
3. Intervensi 

- Circulatory Care : Arterial 

and Venous Insufficiency 

- Fluid management 

4. Implementasi 

- Lakukan penilaian 

Komprehensif dari  

sirkulasi perifer   

- Tinggikan   daerah   

ekstremitas   sebesar 20   

derajat  atau   lebih  di   

atas   tingkat jantung 

5. Evaluasi 

- Capilary     refil time   

pada   dalam batas 

normal (< 2 dtk) 

- Tidak terjadi edema 

pada perifer 

 

 

 

 

 

 

5. Evaluasi 
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

1. Variabel penelitian 

Variabel merupakan karakteristik yang telah diamati yang mempunyai 

variasi nilai dan mempunyai operasionalisasi dari suatu konsep agar diteliti 

secara empiris atau ditentukan tingkatannya, mengidentifikasi suatu variabel 

untuk diteliti dalam suatu proyek riset mencangkup penangkapan hanya 

sebagaian tentang yang dapat ditunjukkan oleh konsep. Variabel dalam 

penelitian ini terdiri dari satu variabel yaitu, Gambaran Asuhan Keperawatan 

Pada Pasien Ulkus Diabetikum (DM 2) Dengan Perfusi Perifer Tidak Efektif Di 

Ruang Cendrawasih RSUD Wangaya, Denpasar. 

2. Definisi operasional 

Definisi operasional merupakan suatu uraian tentang batasan variabel 

yang telah diteliti, atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang 

bersangkutan (Notoatmodjo, 2012). Untuk menghindari kemungkinan adanya 

perbedaan persepsi maka perlu disusun definisi operasional yang merupakan 

penjelasan dari variabel sebagai berikut: 

Table 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Definisi Operasional Variabel Alat Ukur 

1 2 3 

Perfusi perifer 

tidak efektif 

pada ulkus 

diabetikum (DM 

2) 

Perfusi perifer tidak efektif merupakan 

penurunan sirkulasi darah pada organ 

terjauh yang dapat mengganggu 

metabolisme tubuh, ditandai dengan 

pengisian kapiler >3 detik, nadi perifer 

Lembar Observasi 
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1 2 3 

 menurun atau tidak teraba, akral teraba 

dingin, turgor kulit menurun, warna kulit 

pucat, edema, penyembuhan luka 

lambat, indeks ankle brachial <0,90, 

parastesia dan nyeri ekstremitas 

(kludikasi intermiten). 

 

Asuhan 

keperawatan pada 

pasien ulkus 

diabetikum  

(DM 2) dengan 

perfusi perifer 

tidak efektif 

Asuhan keperawatan pada pasien ulkus 

diabetikum (DM 2) dengan perfusi perif 

-er tidak efektif merupakan suatu bentuk 

pemberian asuhan keperawatan secara 

menyeluruh (komperensif) dan berkesin 

-ambungan yang dimulai dari pengkajian 

data, menentukan diagnosa, merencanak 

-an tindakan, mengimplementasikan tin 

-dakan sesuai dengan rencana keperawat 

-an yang telah dibuat, dan terakhir 

mengevaluasi tujuan yang telah ditentuk 

-an. 

 

 

 


