
  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Dasar Diare 

1. Pengertian diare 

    Diare buang air besar (defekasi) dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair 

(setengah padat), kandungan air tinja lebih banyak dari pada biasanya lebih dari 200 

gram atau 200 ml/24 jam (Nurarif & Kusuma, 2015). 

    Diare adalah gangguan fungsi penyerapan dan sekresi dari saluran 

pencernaan, dipengaruhi oleh fungsi kolon dan dapat diidentifikasikan dari 

perubahan jumlah, konsistensi, frekuensi, dan warna dari tinja (Ridha, 2014).  

    Diare adalah gangguan buang air besar/BAB ditandai dengan BAB lebih dari 

3 kali sehari dengan konsistensi tinja cair, dapat disertai dengan darah dan atau 

lender (Kementerian Kesehatan RI, 2013). 

2. Penyebab diare  

   Menurut Nursalam, Susilaningrum, & Utami (2008) penyebab terutama 

beberapa kuman usus penting, yaitu Rotavirus, Escherechia coli, Shigella, 

Cryptosporidium, Vibrio cholera, Salmonella. Selain kuman, ada beberapa perilaku 

yang dapat meningkatkan risiko terjadinya diare yaitu: 

a. Tidak memberikan ASI secara penuh untuk 4-6 bulan pertama kehidupan, 

b. Menggunakan botol susu, 

c. Menyimpan makanan masak pada suhu kamar, 

d. Air minum tercemar dengan bakteri tinja, 

e. Tidak mencuci tangan sesudah buang air besar, sesudah membuang tinja, atau 

sebelum menjamah makanan. 
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3. Manifestasi klinis   

   Menurut Nurarif & Kusuma (2015), manifestasi klinis dari diare adalah :  

a. Diare akut 

1) Akan hilang dalam waktu 72 jam dari onset. 

2) Onset yang tak terduga dari buang air besar encer, gas-gas dalam perut, rasa 

tidak enak, nyeri perut. 

3) Nyeri pada kuadran kanan bawah disertai kram dan bunyi pada perut. 

4) Demam. 

b. Diare kronik 

1) Serangan lebih sering selama 2-3 periode yang lebih panjang  

2) Penurunan berat badan dan nafsu makan 

3) Demam indikasi terjadi infeksi 

4) Dehidrasi tanda-tandanya hipotensi kakikardia, denyut lemah  

4. Pemeriksaan penunjang 

a. Pemeriksaan tinja  

1) Makroskopis dan mikroskopis 

2) PH dan kadar gula dalam ginjal 

3) Biakan dan resistensi feses (colok dubur) 

b. Analisa gas darah apabila didapatkan tanda-tanda gangguan keseimbangan 

asam basa 

c. Pemeriksaan kadar Ureum dan kreatinin untuk mengetahun faal ginjal 

d. Pemeriksaan elektrolit terutama kadar Na, K, Kalsium, dan Posfat. 
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5. Masalah yang lasim muncul  

   Menurut Nurarif & Kusuma (2015), adapun masalah yang lazim muncul pada 

diare adalah : 

a. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membrane alveolar-

kapiler 

b. Diare berhubungan dengan proses infeksi, inflamasi di usus 

c. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif 

d. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan ekskresi/BAB sering 

e. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 

penurunan intake makanan 

f. Resiko syok (hipovolemi) berhubungan dengan kehilangan cairan elektrolit 

g. Ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan. 

6. Discharge planning 

a. Ajarkan pada orang tua mengenai perawatan anak, pemberian makanan dan 

minuman (oralit). 

b. Ajarkan mengenai tanda-tanda dehidrasi (ubun-ubun, dan mata cekung, turgor 

kulit tidak elastis, membrane mukosa kering) dan segera dibawa kedokter. 

c. Jelaskan obat-obatan yang diberi, efek samping dan kegunaannya. 

d. Asupan nutrisi harus diteruskan untuk mencegah atau meminimalkan gangguan 

gizi yang terjadi. 

e. Banyak minum air. 
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B. Konsep Dasar Defisit Nutrisi Pada Anak Diare 

1. Pengertian nutrisi 

   Gizi berasal dari bahasa Arab giziawi yang berarti nutrisi. Nutrisi adalah 

subtansi organik dan non organik yang ditemukan dalam makanan dan dibutuhkan 

oleh tubuh agar dapat berfungsi dengan baik. Tubuh manusia terbentuk dari zat-zat 

yang berasal dari makanan. Karena itu manusia memerlukan asupan makanan untuk 

memperoleh zat-zat yang di kenal dengan nutrisi. Nutrisi berfungsi sebagai 

pembentuk jaringan dan memelihara jaringan tubuh, mengatur proses-proses dalam 

tubuh, sebagai sumber tenaga, serta untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit 

(Mubarak & Chayatin, 2009). 

   Nutrisi adalah zat-zat gizi dan zat lain yang berhubungan dengan kesehatan 

dan penyakit termasuk keseluruhan proses dalam tubuh manusia untuk menerima 

makanan atau bahan-bahan dari lingkungan hidupnya dan menggunakan bahan-

bahan tersebut untuk aktivitas penting dalam tubuhnya serta mengeluarkan sisanya 

(Tarwoto, 2004). 

   Nutrisi ditempatkan sebagai prioritas perawatan terpenting dalam berbagai 

penyakit yang berdampak malnutrisi. Tubuh butuh energi untuk aktivitas sehingga 

dibutuhkan intake nutrisi yang tepat dan mencukupi. Nutrient merupakan elemen 

penting dalam proses dan fungsi tubuh. Nutrient mencakupi karbohidrat, protein, 

lemak, vitamin, mineral, dan air (Saryono, 2011). 

   Defisit nutrisi pada diare adalah asupan nutrisi yang tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan metabolisme (PPNI, 2017). 

 

 



12 

 

2. Tanda dan gejala 

   Menurut PPNI (2017) tanda dan gejala defisit nutrisi adalah: 

a. Mayor 

1) Subjektif 

(tidak tersedia) 

2) Objektif 

a) Berat Badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal 

b. Minor 

1) Subjektif 

a) Cepat kenyang setelah makan 

b) Kram/nyeri abdomen 

c) Nafsu makan menurun 

2) Objektif 

a) Bising usung hiperaktif 

b) Otot pengunyah lemah 

c) Otot menelan lemah 

d) Membrane mukosa pucat 

e) Sariawan 

f) Serum albumin turun 

g) Rambut rontok berlebihan 

h) Diare 
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3. Macam-macam nutrisi 

a. Karbohidrat 

         Sumber energi utama. Setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kilokalori 

(kkal). Karbohidrat disimpan dalam hati dan otot berbentuk glikogen dengan 

jumlah yang sangat sedikit (Tarwoto, 2004). 

1) Sumber Karbohidrat dalam makanan 

   Menurut  Mubarak & Chayatin (2009) sumber karbohidrat dalam makanan 

yaitu: 

a) Sereal dan makanan yang terbuat dari serealia. Contohnya gandum, beras, 

jagung. 

b) Gula murni (sukrosa) 

c) Sayuran, misalnya kacang-kacangan, sayuran hijau. 

d) Buah-buahan 

e) Buah menggandung 5% - 10% gula, makin manis rasa buah makin tinggi 

kandungan gulanya. 

f) Susu 

Susu memiliki kandungan gula laktosa. Akan tetapi, keju dan mentega yang 

terbuat dari susu justru tidak mengandung karbohidrat. 

2) Fungsi karbohidrat 

Fungsi Karbohidrat menurut Mubarak & Chayatin (2009), yaitu: 

a) Sebagai sumber energi, karena 1 gram karbohidrat menghasilkan energi sebesar 

16 kJ (3,75 kkal). 

b) Sebagai penghasil lemak 

Kelebihan karbohidrat dalam tubuh diubah menjadi lemak. Bila pemasukan 
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energi lebih besar daripada pengeluaran, kelebihan makanan akan di ubah 

menjadi lemak dan mengakibatkan kegemukan (obesitas). 

c) Sebagai pasangan protein 

Karbohidrat diperlukan dalam susunan makanan sebagai “pasangan protein”. 

Jika susunan makanan mengandung sedikit karbohidrat, persentase protein yang 

harus di sediakan sebagai sumber energi akan lebih besar dari biasanya. 

b. Protein 

   Protein merupakan kelompok nutrisi yang paling penting bagi makhluk hidup. 

Protein merupakan subtansi organik dengan kandungan unsur karbon, hydrogen, 

dan oksigen yang mirip dengan lemak dan karbohidrat (Mubarak & Chayatin, 2009) 

   Protein berfungsi untuk pertumbuhan dan mempertahankan serta mengganti 

jaringan tubuh. Setiap 1 gram protein menghasilkan 4 kilokalori (kkal). Bentuk 

sederhana dari protein adalah asam amino. Asam amino disimpan dalam jaringan 

bebentuk hormon dan enzim. Asam amino esensial tidak dapat disintesis dalam 

tubuh tetapi harus didapat dari makanan (Tarwoto & Wartonah, 2004). 

1) Sumber protein dalam susunan makanan 

Sumber protein dalam susunan makanan menurut Mubarak & Chayatin (2008), 

yaitu: 

a) Pada kacang-kacangan seperti kedelai, kacang kapri, buncis. 

b) Pada daging, ikan, roti, susu, keju, telur, dan sayuran. 

2) Fungsi Protein 

Fungsi protein menurut Mubarak & Chayatin  (2008), yaitu: 

a) Pertumbuhan dan pemeliharaan 

Protein penting untuk pembentukan enzim, antibodi, dan beberapa hormon. 
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b) Sumber energy  

Kelebihan protein dapat digunakan sebagai sumber energy, dan setiap 1 gram 

protein menyediakan 17 kJ (4 kkal). 

c. Lemak 

   Lemak adalah sumber energi paling besar, 1 gram lemak akan menghasilkan 

9 kilokalori (kkal). Lipid adalah lemak yang dapat membeku pada suhu ruangan 

tertentu, dimana lipid tersebut terdiri atas trigliserida dan asam lemak. Proses 

terbentuknya asam lemak disebut lipogenesis (Tarwoto & Wartonah, 2004). 

1) Fungsi lemak dalam makanan menurut Mubarak & Chayatin (2008), yaitu: 

a) Sumber energy 

b) Pembentukan jaringan adipose 

c) Sumber asam lemak esensial 

d) Penyerapan vitamin larut-lemak. 

2) Sumber lemak dalam makanan 

   Menurut Mubarak & Chayatin (2008), sumber lemak dalam makanan meliputi 

daging, ikan, mentega, margarin, telur, susu, krim, keju, makanan panggang, 

minyak dan lemak untuk memasak serta makanan lain misalnya es krim, cokelat, 

kembang gula, biji-bijian, dan kuah salad. Sayuran juga mengandung sedikit lemak, 

kecuali kedelai (24%) dan alpukat (8%). 

d. Vitamin 

    Vitamin adalah sekelompok senyawa organik kompleks yang dibutuhkan oleh 

tubuh dalam jumlah kecil agar tetap sehat (Mubarak & Chayatin, 2008). 
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1) Jenis-jenis vitamin 

    Menurut Mubarak & Chayatin (2008), vitamin dibagi menjadi 2 kelompok 

yaitu: 

a) Vitamin larut-lemak 

Vitamin yang termasuk dalam kelompok ini adalah : 

(1) Vitamin A (Retinol) terdapat pada wortel, hati, mentega, susu dan margarin. 

Fungsi vitamin A adalah mendukung pertumbuhan dan metabolisme sel-sel 

tubuh, membantu pembentukan rodopsin, yakni pigmen terdapat dalam retina. 

Memelihara kesehatan jaringan permukaan, terutama membran selaput lendir 

yang berair, seperti kornea dan saluran pernafasan. 

(2) Vitamin D (kolekalsiferon) terdapat pada minyak ikan, telur, mentega, hati, keju 

dan juga susu. Fungsi vitamin D adalah untuk pertumbuhan dan pemeliharaan 

tulang dan gigi, membantu absorbsi kalsium dari usus serta penyerapan kalsium 

dan fosfor oleh tulang dan gigi. 

(3) Vitamin E terdapat pada biji gandum, sayuran hijau, dan minyak sayur. Fungsi 

vitamin E adalah membantu memelihara struktur sel dan membantu 

pembentukan sel darah merah. 

(4) Vitamin K terdapat pada sayuran hijau, hati dan kacang kedelai. Fungsi vitamn 

K adalah membantu pembentukan protombin dalam hati sehingga berperan 

dalam proses pembekuan darah. 

b) Vitamin larut-air 

 Yang termasuk dalam kelompok ini adalah vitamin B dan C: 

(1) Vitamin B meliputi tiamin (vitamin B1) yang berbentuk padat, bewarna putih, 

dan larut dalam air. Banyak ditemukan pada biji-bijian serealia, kentang, kapri, 
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buncis, susu, dan roti tawar. Riboflavin (vitamin B2) yang bewarna kuning dan 

larut dalam air dan banyak ditemukan pada keju, hati, ginjal, telur, susu, daging, 

kentang, dan sayuran hijau. Asam nikotinat berbentuk padat bewarna putih 

berbentuk Kristal dan larut dalam air serta banyak ditemukan pada khamir, 

daging, ikan, keju, sayuran, kacang-kacangan, serealia, telur, kentang dan bir. 

(2) Vitamin C (asam askorbat) berwarna putih, berbentuk Kristal dan sangt larut 

dalam air. Vitamin ini banyak sekali ditemukan pada sayuran dan buah-buahan 

segar. Fungsi vitamin C adalah mendukung pembentukan semua jaringan tubuh, 

terutama jaringan ikat serta membantu absorbsi zat besi dalam usus halus. 

e. Mineral 

    Unsur mineral adalah unsur kimia selain karbon, hydrogen, oksigen, dan 

nitrogen yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada makanan terdapat dalam bentuk garam-

garam organik seperti natrium klorida (Mubarak & Chayatin, 2008). 

1) Jenis-jenis mineral 

 Menurut Mubarak & Chayatin (2008), mineral terdiri atas 5 unsur yaitu: 

a) Kalsium merupakan unsur paling penting untuk pengaturan kandungan cairan 

dalam sel. Kalsium terdapat dalam banyak jenis makanan, terutama sayuran dan 

buah-buahan. Sumber kalsium paling penting dalam susunan makanan yaitu 

susu, roti, serealia, dan keju. 

b) Zat besi utama adalah hati dan ginjal. Selain itu terdapat pada makanan seperti 

puding hitam, cokelat, treacle hitam (sirup gula yang terkristalisasi), kerang, 

dan bumbu kari. 

c) Natrium dan klorin terdapat dalam ion dan cairan di sekitar sel tubuh. Kedua 

unsur tersebut penting dalam pengaturan kandungan air dalam tubuh. 
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d) Fosfor penting untuk peyusunan tulang serta gigi dan pelepasan energi. Fosfor 

terdapat dalam sejumlah makanan seperti susu, telur, dan hati. 

e) Iodin terdapat dalam susunan makanan yang meliputi ikan laut, rumput laut, 

serealia, sayuran, dan susu. 

2) Fungsi Mineral dalam tubuh 

a) Penyusunan tulang dan gigi 

b) Pembentukan tiroksin yang berperan dalam pengaturan kecepatan oksidasi 

nutrien dalam sel tubuh. 

f. Air 

   Air merupakan sumber kehidupan yang utama bagi makhluk hidup di samping 

oksigen. Manusia dapat bertahan hidup beberapa minggu tanpa makan, tetapi hanya 

sanggup bertahan beberapa hari hari tanpa mengkonsumsi cairan. Air meliputi 60% 

- 70% berat badan individu dewasa dan 80% berat badan bayi. Pada individu 

dewasa rata- rata membutuhkan minum 6-8 gelas air per hari. Fungsi air adalah 

untukmembantu proses atau reaksi kimia dalam tubuh serta berperan mengontrol 

temperatur tubuh (Mubarak & Chayatin, 2008). 

4. Kebutuhan nutrisi pada anak diare 

   Pasien yang menderita diare biasanya juga menderita anoreksia sehingga 

masukan nutrisinya menjadi kurang. Kekurangan kebutuhan nutrisi akan bertambah 

jika pasien juga menderita muntah-muntah atau diare lama, keadaan ini 

menyebabkan makin menurunnya daya tahan tubuh sehingga penyembuhan tidak 

lekas tercapai bahkan dapat timbul komplikasi. Pasien yang sering menderita diare 

atau menderita diare kronis seperti pasien malabsorpsi akhirnya dapat menderita 

MEP.  
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   Untuk mencegah kurangnya masukan nutrisi dan membantu menaikkan daya 

tahan tubuh, pasien diare harus segera diberikan makanan setelah dehidrasi teratasi 

dan makanan harus mengandung cukup kalori, protein, mineral, dan vitamin tetapi 

tidak menimbulkan diare kembali. Bayi yang masih minum ASI selama diare 

walaupun bayi tersebut dirawat dan dipasang infus setelah keadaan tidak terlalu 

lemah, ASI harus diberikan terus. Jika bayi tidak minum ASI diberikan susu yang 

cocok. 

   Pada pasien yang menderita malabsorpsi pemberian jenis makanan yang 

menyebabkan malabsorpsi harus dihindarkan. Pemberian makanan harus 

mempertimbangkan umur, berat badan, dan kemampuan anak menerimanya. Pada 

umumnya anak di atas 1 tahun dan sudah makan biasa, dianjurkan makan bubur 

tanpa sayuran pada hari-hari masih diare (boleh bubur pakai kecap dengan telur asin 

jika bukan karena telur anak diare) dan minum teh. Hari esoknya jika defekasinya 

telah membaik boleh diberi wortel, daging yang tidak berlemak. Jika anak tidak 

dapat meninggalkan susu (orangtua seringkali mengatakan anaknya tidak mau tidur 

jika tidak minum susu) boleh diberi tetapi diencerkan dahulu misalnya hari pertama 

1/3, hari kedua 2/3 dan jika defeksi tetap baik boleh penuh pada hari berikutnya.  

   Untuk membantu mengembalikan daya tahan tubuh yang menurun selama 

diare sebenarnya jumlah kalori perlu ditambah 30% dan protein juga dinaikkan, 

protein yang diperlukan anak pada umumnya adalah 2,5 g/kgBB/hari perlu 

ditambah menjadi 3-4 g/kgbb/hari. Di samping itu anak perlu diberikan banyak 

minum (Ngastiyah, 2005). 
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5. Penyebab kekurangan nutrisi pada pasien anak diare 

    Menurut Susilaningrum et al., (2013) kekurangan nutrisi pada pasien anak 

diare adalah penurunan nafsu makan yang di tandai dengan mual, muntah, hal ini 

disebabkan karena: 

a. Makanan sering dihentikan oleh orang tua karena takut diare atau muntahnya 

akan bertambah hebat, sehingga orang tua hanya sering memberikan aie teh 

saja. 

b. Walaupun susu diteruskan, sering diberikan dengan pengenceran dalam waktu 

yang lama 

c. Makanan diberikan sering tidak dapat dicerna dan diabsorpsi dengan baik 

karena adanya hiperperistaltik. 

6. Metode pengkajian nutrisi 

    Menurut Proverawati (2011), metode pengkajian status nutrisi meliputi: 

a. Antropometric measurement (A) 

Antopometri digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan 

energy, dengan cara mengukur tinggi badan (TB), berat badan (BB), dan lingkar 

lengan 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 
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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. 

C. Asuhan Keperawatan Pada Anak Diare Dalam Pemenuhan Kebutuhan 

Nutrisi 

   Menurut  Nursalam et al. (2008), asuhan keperawatan pada anak diare dalam 

pemenuhan kebutuhan nutrisi yaitu: 

1. Pengkajian 

a. Identitas 

Meliputi nama, jenis kelamin, umur, agama, suku bangsa, alamat, diagnosa 

medis 

b. Identitas Penanggung Jawab 

Meliputi nama, jenis kelamin, umur, hubungan dengan klien, pendidikan, 

pekerjaan, dan alamat. 

c. Keluhan utama 

Meliputi buang air besar (BAB) lebih 3 kali sehari, BAB < 4 kali dan cair (diare 

tanpa dehidrasi) BAB 4-10 kali dan cair (dehidrasi ringan/sedang), atau BAB > 

10 kali (dehidrasi berat). Apabila diare berlangsung <14 hari maka diare 

tersebut adalah diare akut, sementara apabila berlangsung selama 14 hari atau 

lebih adalah diare persisten. 
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d. Riwayat kesehatan 

1) Riwayat Kesehatan dahulu 

Penyakit yang pernah diderita 

2) Riwayat kesehatan sekarang 

a) Mula-mula bayi/anak menjadi cengeng, gelisah suhu badan mungkin 

meningkat.  

b) Tinja makin cair, mungkin disertai lender atau lender dan darah. Warna tinja 

berubah menjadi kehijauan karena bercampur empedu 

c) Anus dan daerah sekitarnya timbul lecet karena sering defekasi dan sifatnya 

makin lama makin asam. 

d) Gejala muntah dapat terjadi sebelum atau sesudah diare. 

e) Bila pasien telah banyak kehilangan cairan dan elektrolit, gejala dehidrasi mulai 

tampak. 

f) Penurunan nafsu makan 

Tanda dan Gejala 

a) Kram abdomen 

b) Nyeri abdomen 

c) Menghindari makanan 

d) Berat badan 20% atau lebih dibawah berat badan ideal 

e) Diare 

f) Bising usus hiperaktif 

g) Kurang informasi  

h) Kurang minat pada makanan 

i) Membran mukosa pucat 
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j) Ketidakmampuan memakan makanan 

k) Tonus otot menurun 

l) Mengeluh gangguan sensasi rasa 

m) Mengeluh asupan makanan kurang dari RDA (recommended daily allowance) 

n) Cepat kenyang setelah makan 

o) Sariawan rongga mulut 

p) Steatorea 

q) Kelemahan otot pengunyah 

r) Kelemahan otot untuk menelan 

d.   Pemeriksaan Fisik 

2. Diagnosa keperawatan 

   Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorbsi nutrient 

(PPNI, 2017). 

3. Intervensi keperawatan 

   Rencana keperawatan yang dapat dirumuskan pada defisit nutrisi menurut 

Nurarif & Kusuma (2015) yaitu : 
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Tabel 1.  

Intervensi Asuhan Keperawatan Pada Anak Diare Dengan Defisit Nutrisi Di 

Ruang Jempiring RSUD Bangli Tahun 2018 

Diagnosa NOC NIC RASIONAL 

(1) (2) (3) (4) 

Defisit nutrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hydration 

- Nutritional 

Status : 

- Nutritional 

Status : food 

and Fluid Intake 

- Nutritional 

Status : nutrient 

intake 

- Weight control 

 

Kriteria Hasil: 

- Tidak 

menunjukkan 

tanda-tanda 

dehidrasi, 

elastisitas turgor 

kulit baik, 

membran 

mukosa lembab, 

tidak ada rasa 

haus yang 

berlebihan. 

- Adanya 

peningkatan 

berat badan 

sesuai dengan 

tujuan 

 

 

Nutrition Management 

1. Monitor frekuensi BAB 

 

2. Monitor status hidrasi 

(kelembaban membran 

mukosa, nadi adekuat, 

tekanan darah ortostatik) 

jika diperlukan  

3. Monitor tanda-tanda vital 

4. Monitor masukan 

makanan/ cairan dengan 

hitung intake kalori harian  

 

5. Kaji adanya alergi 

makanan 

 

6. Kolaborasi dengan ahli gizi 

untuk menentukan jumlah 

kalori dan nutrisi yang 

dibutuhkan pasien 

7. Berikan informasi tentang 

kebutuhan nutrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mengetahui 

frekuensi BAB 

2. Untuk mengetahui 

kekurangan cairan 

 

3. Mengetahui 

keadaan umum 

pasien 

4. Agar tidak 

menambah 

terjadinya defisit 

nutrisi 

5. Mengetahui faktor 

penyebab defisit 

nutrisi 

6. Mengetahui 

kebutuhan gizi 

pasien 

7. Agar mengetahui 

informasi tentang 

kebutuhan nutrisi 
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4. Implementasi keperawatan 

   Implementasi adalah rencana tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

dari kreteria hasil yang dibuat. Tahap pelaksanaan dilakukan setelah rencana 

tindakan di susun dan di tunjukkan kepada nursing order untuk membantu pasien 

mencapai tujuan dan kriteria hasil yang dibuat sesuai dengan masalah yang pasien 

hadapi. Tahap pelaksaanaan terdiri atas tindakan mandiri dan kolaborasi yang 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

- Berat badan 

ideal sesuai 

dengan tinggi 

badan 

- Mampu 

mengidentifikasi 

kebutuhan 

nutrisi 

- Tidak ada tanda-

tanda malnutrisi 

- Menunjukkan 

peningkatan 

fungsi 

pengecapan dan 

menelan 

- Tidak terjadi 

penurunan berat 

badan yang 

berarti 

 

(3) 

Nutrition Monitoring 

1. BB pasien dalam batas 

normal 

2. Monitor adanya penurunan 

berat badan 

3. Monitor kulit kering dan 

perubahan pigmentasi 

4. Monitor mual dan muntah 

5. Monitor kadar albumin, 

total protein, Hb, dan kadar 

Ht 

6. Monitor pucat, kemerahan, 

dan kekeringan jaringan 

konjungtiva 

7. Monitor kalori dan intake 

nutrisi 

(4) 

 

1. Mengetahui nilai BB 

normal pasien 

2. Mengetahui 

penurunan berat 

badan pasien 

 

3. Mengetahui adanya 

perubahan 

pigmentasi 

 

4. Mengetahui 

frekuensi mual dan 

muntah pasien 

5. Mengatahui hasil 

Lab pasien 

6. Agar mengetahui 

kekurangan 

kebutuhan nutrisi 

pasien 

 

7. Mengetahui status 

nutrisi pasien 
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mencangkup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, 

dan memfasilitasi koping. Agar kondisi pasien cepat membaik diharapkan 

bekerjasama dengan keluarga pasien dalam melakukan pelaksanaan agar 

tercapainya tujuan dan kriteria hasil yang sudah di buat dalam intervensi. Adapun 

implementasi yang dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan yaitu : 

a. Monitor frekuensi BAB 

b. Mengobservasi tanda dan gejala dehidrasi (kulit membrane mukosa kering, 

kenaikan berate jenis urine tiap 4 jam, dan rasa haus). 

c. Pantau masukan dan keluaran dengan cermat meliputi frekuensi, warna, dan 

konsistensi. 

d. Monitor masukan makanan/ cairan dengan hitung intake kalori harian  

e. Monitor mual dan muntah 

f. Monitor adanya penurunan berat badan 

g. Monitor lingkungan selama makan 

h. Jadwalkan pengobatan dan tindakan tidak selama jam makan 

i. Monitor kulit kering dan perubahan pigmentasi 

j. Monitor turgor kulit 

k. Monitor kekeringan, rambut kusam, dan mudah patah 

l. Monitor kadar albumin, total protein, Hb, dan kadar Ht 

m. Monitor adanya alergi makanan 

n. Monitor pucat, kemerahan, dan kekeringan jaringan konjungtiva 

o. Monitor kalori dan intake nutrisi 

p. Catat adanya edema, hiperemik, hipertonik papila lidah dan cavitas oral 
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5. Evaluasi keperawatan 

   Evaluasi dapat berupa evaluasi struktur, proses dan hasil evaluasi terdiri dari 

evaluasi formatif yaitu menghasilkan umpan balik selama program berlangsung. 

Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai dan mendapatkan 

informasi efektifitas pengambilan keputusan. Evaluasi asuhan keperawatan 

didokumentasikan dalam bentuk SOAP (subjektif, objektif, assesment, planing) 

(Achjar.2010). adapun komponen SOAP yaitu S (Subjektif) dimana perawat 

menemui keluhan pasien yang masih dirasakan setelah diakukan tindakan 

keperawatan, O (Objektif) adalah data yang berdasarkan hasil pengukuran atau 

observasi perawat secara langsung pada pasien dan yang dirasakan pasien setelah 

tindakan keperawatan, A (Assesment) adalah interprestsi dari data subjektif dan 

objektif, P (Planing) adalah perencanaan keperawatan yang akan dilanjutkan, 

dihentikan, dimodifikasi, atau ditambah dari rencana tindakan keperawatan yang 

telah ditentukan sebelumnya (Rohmah & Saiful,2012). Evaluasi yang diharapkan 

sesuai dengan masalah yang pasien hadapi yang telah di buat pada perencanaan 

tujuan dan kriteria hasil. 

   Adapun hasil yang diharapkan yaitu: 

a. Tidak terjadi dehidrasi 

b. Adanya peningkatan berat badan sesuai dengan tujuan 

c. Berat badan ideal sesuai dengan tinggi badan 

d. Mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi 

e. Tidak ada tanda-tanda malnutrisi 

f. Menunjukkan peningkatan fungsi pengecapan dan menelan 

g. Tidak terjadi penurunan berat badan yang berarti. 


