
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Konsep Teori Defisit Nutrisi pada Pasien Penyakit Paru Obstruksi Kronis 

1. Pengertian penyakit paru obstruksi kronis  

Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) atau Chronic Obstructive 

Pulmonary Diseases (COPD) adalah suatu istilah yang sering digunakan untuk 

sekelompok penyakit paru yang sudah berlangsung lama dan ditandai dengan 

adanya peningkatan resistensi terhadap aliran udara sebagai gambaran patofisiologi 

utamanya. Penyakit yang membentuk satu kesatuan yang dikenal dengan PPOK 

terdiri dari tiga penyakit yaitu asma bronkial, bronkitis kronis, dan emfisema paru 

(Price & Wilson, 2014). PPOK adalah penyakit yang umum, dapat dicegah dan 

diobati ditandai dengan gejala pernafasan yang persisten dan keterbatasan aliran 

udara yang disebabkan oleh jalan nafas dan/atau kelainan alveolar biasanya 

disebabkan oleh pemaparan yang signifikan terhadap partikel atau gas berbahaya 

(Guide & Copd, 2010).  

PPOK adalah satu kelompok penyakit paru yang mengakibatkan obstruksi 

yang menahun dan persisten dari jalan nafas di dalam paru (Murwani, 2009). PPOK 

ditandai dengan obstruksi jalan nafas ekspiratori yang ireversibel dan peningkatan 

usaha bernafas (Ward, Ward, Leach, & Wiener, 2008). PPOK didefinisikan sebagai 

suatu penyakit yang bisa dicegah dan diatasi, dengan karakteristik yaitu adanya 

keterbatasan aliran udara yang menetap, yang biasanya bersifat progresif dan terkait 

dengan adanya respon inflamasi kronis saluran nafas dan paru-paru terhadap gas 

atau partikel berbahaya (Ikawati, 2016).  
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2. Etiologi penyakit paru obstruksi kronis  

Menurut Ikawati (2016) ada beberapa faktor risiko utama dari penyakit 

PPOK yaitu faktor paparan lingkungan dan faktor host. 

a. Faktor paparan lingkungan  

1) Merokok  

Penyebab utama terjadinya PPOK adalah merokok, dimana perokok 30 kali 

lebih besar bisa mengalami PPOK dibandingkan bukan perokok, dan 85-90% 

kasus PPOK disebabkan karena merokok. Kurang lebih 15-20% perokok akan 

mengalami PPOK, tapi tidak semua penderita PPOK adalah perokok. Kurang lebih 

10% orang yang tidak merokok juga bisa menderita PPOK. Perokok pasif juga 

memiliki risiko menderita PPOK (Ikawati, 2016).  

2) Pekerjaan  

Pekerja tambang emas atau batu bara, industri gelas dan keramik yang 

terpapar debu silika, pekerja yang terpapar debu katun dan gandum, toluene 

diisosianat, dan asbes mempunyai risiko menderita PPOK lebih besar (Ikawati, 

2016).  

3) Polusi udara  

Polusi ini bisa berasal dari luar rumah seperti asap pabrik, asap kendaraan 

bermotor, dan yang lainnya atau polusi dari dalam rumah seperti asap dapur 

(Ikawati, 2016).  

4) Infeksi 

Kolonisasi bakteri pada saluran pernafasan secara kronis menjadi pemicu 

inflamasi neutrofilik pada saluran nafas terlepas dari paparan rokok. Adanya 

kolonisasi bakteri menyebabkan peningkatan terjadinya inflamasi yang dapat 



11 

 

diukur dengan adanya peningkatan jumlah sputum dan frekuensi eksaserbasi serta 

percepatan penurunan fungsi paru yang semuanya dapat meningkatakan risiko 

terjadinya PPOK (Ikawati, 2016).  

b. Faktor host 

1) Usia  

Semakin bertambah usia maka semakin besar risiko untuk menderita PPOK. 

Pasien yang didiagnosa PPOK sebelum usia 40 tahun, kemungkinan besar terjadi 

gangguan genetik berupa defisiensi α1-antitripsin. Namun kejadian ini hanya 

dialami < 1% pasien PPOK (Ikawati, 2016).  

2) Jenis kelamin 

Pria lebih berisiko terkena PPOK dibandingkan wanita karena kebiasaan 

merokok pada pria, namun ada kecenderungan peningkatan prevalensi PPOK pada 

wanita karena meningkatnya jumlah wanita yang merokok. Wanita akan 

mengalami PPOK yang lebih parah dibandingkan pria karena ukuran paru-paru 

wanita umumnya lebih kecil sehingga dengan paparan rokok yang sama persentase 

paru yang terpapar pada wanita lebih besar (Ikawati, 2016).  

3) Adanya gangguan fungsi paru yang sudah terjadi  

Defisiensi Immunoglobulin A (IgA/hypogammaglobulin) atau infeksi pada 

masa anak-anak seperti TBC dan bronkiektasis merupakan faktor risiko terjadinya 

PPOK (Ikawati, 2016).  

4) Predisposisi genetik, yaitu defisiensi α1-αntitripsin (AAT)  

Defisiensi AAT ini biasanya dikaitkan dengan kejadian emfisema yang 

disebabkan oleh hilangnya elastisitas jaringan di dalam paru-paru secara progresif 

karena adanya ketidakseimbangan antara enzim proteolitik dan faktor protektif. 
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Dalam keadaan normal protektif AAT berfungsi menghambat enzim proteolitik 

sehingga tidak terjadi kerusakan paru. AAT diproduksi oleh gen inhibitor protease 

(M). Satu dari 2500 orang adalah homozigot untuk gen resesif (Z), yang 

mengakibatkan kadar AAT dalam darah rendah dan menimbulkan emfisema lebih 

cepat. Orang yang heterozigot mempunyai gen MZ, yang juga berisiko terkena 

emfisema yang makin meningkat apabila mempunyai kebiasaan merokok karena 

asap rokok dapat menginaktivasi AAT. Wanita mempunyai kemungkinan 

perlindungan oleh estrogen yang akan menstimulasi sintesis inhibitor protease 

seperti AAT (Ikawati, 2016).  

3. Pengertian defisit nutrisi  

Nutrisi merupakan zat-zat gizi dan zat lainnya yang memiliki hubungan 

dengan kesehatan dan penyakit, termasuk segala proses dalam tubuh manusia 

untuk menerima makanan atau bahan-bahan dari lingkungan hidupnya dan 

menggunakannya untuk aktivitas-aktivitas penting di dalam tubuhnya serta 

mengeluarkan sisanya. Istilah lain dari nutrisi dapat dikatakan sebagai ilmu tentang 

makanan (Tarwoto & Wartonah, 2015).  

Nutrisi merupakan elemen yang penting untuk proses dan fungsi tubuh yang 

terdiri dari enam zat makanan yaitu air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan 

mineral. Energi manusia dipenuhi dengan kebutuhan metabolisme karbohidrat, 

protein dan lemak. Air merupakan komponen dari tubuh yang vital dan berfungsi 

sebagai penghancur zat makanan. Vitamin dan mineral tidak menghasilkan energi, 

namun penting untuk proses metabolisme dan keseimbangan asam basa (Potter & 

Perry, 2010).  
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Defisit nutrisi merupakan suatu keadaan dimana asupan nutrisi tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan metabolisme pada tubuh (PPNI, 2017).  

4. Etiologi defisit nutrisi pada pasien PPOK  

Penyebab defisit nutrisi yaitu ketidakmampuan menelan makanan, 

ketidakmampuan mencerna makanan, ketidakmampuan mengabsorbsi nutrien, 

peningkatan kebutuhan metabolisme, adanya faktor ekonomi misalnya finansial 

yang tidak mencukupi, dan adanya faktor psikologis seperti stres dan keengganan 

untuk makan (PPNI, 2017).  

Penyebab kurangnya nutrisi pada pasien PPOK karena adanya peningkatan 

usaha dan frekuensi pernapasan dan penggunaan otot bantu pernapasan yang 

menyebabkan terjadinya respon sistemis dan psikologis sehingga pasien merasa 

mual dan intake nutrisi tidak adekuat yang menyebabkan terjadinya penurunan 

berat badan (Muttaqin, 2008).  

5. Patofisiologi defisit nutrisi pada pasien PPOK  

PPOK dianggap sebagai penyakit yang berhubungan dengan interaksi 

genetik dengan lingkungan. Merokok, polusi udara, dan paparan di tempat kerja 

(terhadap batubara, kapas, dan padi-padian) merupakan faktor resiko penting yang 

menunjang terjadinya penyakit ini. Prosesnya dapat terjadi dalam rentang lebih 

dari 20-30 tahun (Muttaqin, 2008).  

Obstruksi jalan napas yang diakibatkan oleh semua perubahan patologis 

yang meningkatkan resisten jalan napas dapat merusak kemampuan paru-paru 

untuk melakukan pertukaran oksigen atau karbondioksida. Akibatnya kadar 

oksigen menurun dan kadar karbondioksida meningkat. Metabolisme menjadi 

terhambat karena kurangnya pasokan oksigen ke jaringan tubuh, tubuh melakukan 
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metabolisme anaerob yang mengakibatkan produksi ATP menurun dan 

menyebabkan defisit energi. Akibatnya pasien lemah dan energi yang dibutuhkan 

untuk memenuhi kebutuhan nutrisi juga menjadi berkurang yang dapat 

menyebabkan anoreksia (Mansjoer, 2010).  

6. Manifestasi klinis defisit nutrisi  

Menurut Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, tanda dan gejala yang 

muncul pada diagnosa keperawatan defisit nutrisi dibagi menjadi dua yaitu gejala 

dan tanda mayor serta gejala dan tanda minor. Gejala dan tanda mayor yaitu berat 

badan menurun minimal 10% dibawah rentang ideal, sedangkan gejala dan tanda 

minor yaitu cepat kenyang setelah makan, kram/nyeri abdomen, nafsu makan 

menurun, bising usus hiperaktif, otot pengunyah lemah, otot menelan lemah, 

membran mukosa pucat, sariawan, serum albumin turun, rambut rontok berlebihan 

dan diare (PPNI, 2017).  

Penyebab utama penurunan berat badan pada PPOK adalah hilangnya nafsu 

makan dan penurunan asupan makanan yang luar biasa khususnya pada pasien 

dengan PPOK eksaserbasi akut. Otot pernapasan melemah karena penurunan 

asupan makanan dan peningkatan konsumsi energi (İliaz et al., 2016).  

7. Penatalaksanaan defisit nutrisi pada pasien PPOK  

Klien yang sakit atau lemah biasanya memiliki nafsu makan yang buruk. 

Defisiensi terhadap vitamin tertentu dan mineral bisa menyebabkan anoreksia. 

Perawat dapat membantu klien untuk memahami faktor-faktor yang mengurangi 

nafsu makan menggunakan pendekatan kreatif untuk menstimulasi nafsu makan. 

Perawat dapat menstimulasi nafsu makan klien dengan adaptasi lingkungan, 

berkonsultasi dengan ahli gizi, ketentuan diet khusus dan memilih makanan, 
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pemberian obat yang menstimulasi nafsu makan, dan melakukan konseling klien 

dan keluarga. Klien menerima perawatan pada lingkungan yang beragam. Apapun 

keadaan lingkungan, perawat menyediakan lingkungan yang kondusif untuk 

makan. Ruangan klien harus bebas dari sisa material suatu prosedur, bebas dari 

bau, dan pasien diposisikan nyaman sehingga makan lebih menyenangkan. Selain 

itu, perawatan mulut juga disediakan untuk makan dan diperlukan untuk 

menghilangkan rasa yang tidak menyenangkan (Potter & Perry, 2010).  

Perawat berbagi tanggung jawab dengan ahli gizi untuk mengevaluasi 

asupan makanan. Pengetahuan ahli gizi akan nutrisi normal dan terapi nutrisi 

membantu perawat dalam merancang suatu rencana yang dapat memenuhi tujuan 

nutrisi klien. Klien diberikan diet terapeutik dan suplemen diet. Diet teratur kurang 

lebih terdiri dari 2500 kkal dan mengandung porsi beragam kelompok makanan. 

Diet yang dimodifikasi atau yang terapeutik menunjukkan kebutuhan khusus pada 

suatu penyakit. Komponen-komponen yang dimodifikasi terdiri dari nutrien yang 

spesifik, jumlah kilokalori, tekstur makanan, atau bumbu makanan (Potter & Perry, 

2010). Klien dengan PPOK yang mengalami penurunan berat badan harus 

dipersuasi untuk mengadopsi suatu pola makan diluar norma sosial, dengan 

menerima kebutuhan asupan teratur dari makanan tinggi energi (Francis, 2011).  

8. Faktor-faktor yang berhubungan dengan defisit nutrisi  

Riwayat diet dan kesehatan merupakan salah satu cara untuk mengkaji 

kebutuhan nutrisi aktual atau potensial. Riwayat diet berfokus pada kebiasaaan 

asupan makanan dan cairan klien, alergi, masalah, dan hal lainnya yang 

berhubungan seperti kemampuan klien untuk memperoleh makanan. Selama 

mengkaji riwayat keperawatan perawat juga menggabungkan informasi tentang 
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tingkat aktivitas klien untuk menentukan kebutuhan energi apakah sesuai dengan 

asupan makanan klien (Potter & Perry, 2010).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pola diet terdiri dari:  

a. Status kesehatan  

Nafsu makan yang baik merupakan tanda seseorang yang sehat. Jika pasien 

mengalami anoreksia biasanya gejala penyakit atau efek samping dari obat. 

Dukungan nutrisi yang baik merupakan bagian esensial penyembuhan dari setiap 

penanganan medis (Potter & Perry, 2010).  

b. Kultur dan agama  

Pola kultural, etnik, agama dan batasan mengenai makanan harus 

diperhitungkan dalam diet pasien. Makanan dan diet tertentu harus diberikan 

apabila sesuai. Kebiasaan makanan etnik lebih cocok diberikan pada klien lansia. 

Kecenderungan ini biasanya meningkat selama sakit (Potter & Perry, 2010).  

c. Status sosioekonomi  

Status ekonomi dapat memengaruhi perubahan kebutuhan nutrisi karena 

penyediaan makanan bergizi membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Oleh 

karena itu, masyarakat dengan kondisi perekonomian yang tinggi biasanya mampu 

mencukupi kebutuhan gizi keluarganya dibandingkan dengan masyarakat dengan 

kondisi perekonomian rendah (Potter & Perry, 2010).  

d. Pilihan pribadi  

Kesukaan dan ketidaksukaan pribadi terhadap makanan berpengaruh 

terhadap diet. Makanan yang berhubungan dengan kenangan yang menyenangkan 

cenderung menjadi makanan favorit sedangkan makanan yang berhubungan 
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dengan kenangan yang tidak menyenangkan akan dihindari. Pilihan individu harus 

dipertimbangkan ketika merencanakan diet terapeutik (Potter & Perry, 2010).  

e. Faktor psikologis 

Motivasi individu untuk mengonsumsi makanan yang seimbang dan 

persepsi individu tentang diet mempunyai pengaruh yang kuat. Makanan 

mempunyai nilai simbolik bagi banyak orang, misalnya susu menyimbolkan 

kelemahan dan daging menyimbolkan kekuatan (Potter & Perry, 2010).  

f. Alkohol dan obat  

Penggunaan alkohol dan obat yang berlebihan memberikan kontribusi 

terhadap defisiensi nutrisi karena uang mungkin dibelanjakan untuk alkohol 

daripada makanan dan alkohol menekan nafsu makan. Alkohol yang berlebihan 

mempengaruhi organ gastrointestinal. Obat-obatan yang menekan nafsu makan 

dapat menurunkan asupan zat gizi esensial. Obat-obatan juga menghabiskan zat 

gizi yang tersimpan dan mengurangi absorpsi zat gizi di dalam intestin (Potter & 

Perry, 2010). 

g. Kesalahan informasi dan keyakinan terhadap makanan  

Mitos makanan akibat dari latar belakang budaya atau keinginan untuk 

mengontrol pilihan diet. Keyakinan terhadap makanan sering melibatkan 

keyakinan yang salah, misalnya yogurt lebih bernutrisi daripada susu, kerang 

meningkatakan potensi seksual, atau madu lebih sehat daripada gula (Potter & 

Perry, 2010). 
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B. Konsep Asuhan Keperawatan pada Pasien Penyakit Paru Obstruksi 

Kronis dengan Defisit Nutrisi  

1. Pengkajian  

Menurut Mubarak, Indrawati, & Susanto (2015) fokus pengkajian asuhan 

keperawatan pada pasien penyakit paru obstruksi kronis (PPOK) dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi yaitu:  

a. Identitas yang terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, 

tanggal pengkajian dan lain-lain.  

b. Keluhan utama berupa mual, anoreksia. 

c. Riwayat kesehatan meliputi A (antropometric measurement) pengukuran 

antropometri, B (biochemical data) data biomedis, C (clinical sign) tanda-tanda 

klinis status gizi, D (dietary) tentang diet.  

d. Pemeriksaan fisik  

1) Penampilan umum: pasien dengan malnutrisi biasanya apatis, lelah, kurang 

tidur, dan tampak lemas. 

2) Berat badan: berat badan kurang (underweight) 

3) Kepala: kaji bentuk kepala, kebersihan rambut, pasien dengan malnutrisi 

biasanya rambut kering, kusam, lambat tumbuh, dan pecah-pecah.  

4) Mata: kaji bentuk mata, konjungtiva, sklera, pupil, pasien dengan malnutrisi 

biasanya mata kering, konjungtiva pucat atau merah.  

5) Hidung: terdapat cuping hidung atau tidak, ada penumpukan sekret atau tidak, 

simetris tidak. 

6) Mulut: kaji kebersihan mulut, apakah ada stomatitis, pasien dengan malnutrisi 

biasanya lidah berwarna merah bercak-bercak (magenta), bengkak, bibir 
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bengkak, kemerahan, bercak-bercak kering, pecah-pecah pada sudut bibir, gusi 

bengkak.  

7) Telinga: kaji kebersihan telinga, bentuk sejajar dengan mata, ada cairan atau 

tidak, uji pendengaran. 

8) Leher: Benjolan/pembesaran kelenjar pada leher (servikal), axilla, inguinal dan 

sub mandibula. 

9) Dada: Batuk produktif atau non produktif, respirasi terdengar kasar dan suara 

mengi (wheezing), sesak nafas, bernapas dengan otot-otot nafas tambahan, 

batuk dengan sputum kental dan susah dikeluarkan.  

10) Malaise: ditemukan berupa anoreksia, berat badan menurun, sakit kepala, nyeri 

otot dan kering diwaktu malam hari. 

11) Perut: kaji bentuk perut, bising usus.  

12) Ekstremitas: kaji kekuatan ekstremitas atas dan bawah, apakah ada kelemahan, 

kuku pucat.  

13) Kulit: kering, sangat berminyak, pecah-pecah, pucat atau berpigmen, ada 

petekia atau memar, kusam, lemak subkutan sedikit.  

14) Genetalia: kaji apakah ada disfungsi pada alat genitalia, kaji bentuk, skrotum 

sudah turun atau belum, apakah lubang ureter ditengah. 

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. Diagnosis keperawatan bertujuan 

untuk megidentifikasi respon klien individu, keluarga atau komunitas terhadap 

situasi yang berkaitan dengan kesehatan. Diagnosa keperawatan dalam masalah ini 
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adalah defisit nutrisi. Defisit nutrisi merupakan suatu keadaan dimana asupan 

nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme pada tubuh. Dalam 

Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia defisit nutrisi termasuk kedalam 

kategori fisiologis dan subkategori nutrisi dan cairan.  

Penyebab defisit nutrisi yaitu ketidakmampuan menelan makanan, 

ketidakmampuan mencerna makanan, ketidakmampuan mengabsorbsi nutrien, 

peningkatan kebutuhan metabolisme, adanya faktor ekonomi misalnya finansial 

yang tidak mencukupi, dan adanya faktor psikologis seperti stres dan keengganan 

untuk makan. Adapun gejala dan tanda mayor dari defisit nutrisi ini adalah objektif 

yaitu berat badan menurun minimal 10% dibawah rentang normal. Gejala dan 

tanda minor dari defisit nutrisi secara subyektif yaitu cepat kenyang setelah makan, 

kram/nyeri abdomen, dan nafsu makan menurun, sedangkan secara objektif yaitu 

bising usus hiperaktif, otot pengunyah lemah, otot menelan lemah, membran 

mukosa pucat, sariawan, serum albumin turun, rambut rontok berlebihan, dan 

diare. Kondisi klinis terkait defisit nutrisi adalah stroke, parkinson, mobius 

syndrome, cerebral palsy, cleft lip, cleft palate, amyotropic lateral sclerosis, 

kerusakan neuromuskular, luka bakar, kanker, infeksi, AIDS, penyakit crhon’s, 

enterokolitis dan fibrosis kistik (PPNI, 2017).  

3. Intervensi   

Intervensi adalah kategori perilaku keperawatan dimana tujuan yang 

berpusat pada pasien dan hasil yang diperkirakan ditetapkan serta intervensi 

keperawatan dipilih guna mencapai tujuan tersebut (Potter & Perry, 2010). Tujuan 

dan kriteria hasil untuk masalah defisit nutrisi mengacu pada Nursing Outcome 
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Classification (NOC) menurut Moorhead, Johnson, Maas, & Swanson (2013) 

adalah sebagai berikut:  

a. Tujuan dan kriteria hasil  

1) Nursing Outcome Classification (NOC) 

a) Status nutrisi  

Status nutrisi adalah suatu ukuran mengenai kondisi tubuh seseorang yang dapat 

dilihat dari makanan yang dikonsumsi dan penggunaan zat-zat gizi di dalam tubuh.  

2) Kriteria hasil  

Kriteria hasil yang diharapkan sebagai berikut: 

a) Asupan gizi tidak menyimpang dari rentang normal (skala 5)  

b) Asupan makanan tidak menyimpang dari rentang normal (skala 5) 

c) Rasio berat badan dan tinggi badan tidak menyimpang dari rentang normal 

(skala 5) 

b. Intervensi  

Intervensi keperawatan yang diberikan untuk mengatasi defisit nutrisi sesuai 

dengan Nursing Intervention Classification (NIC) menurut Bulecheck, Butcher, 

Dochterman, & Wagner (2013) adalah sebagai berikut: 

1) Manajemen nutrisi  

a) Tentukan status gizi pasien dan kemampuan pasien untuk memenuhi 

kebutuhan gizi  

b) Identifikasi adanya alergi atau intoleransi makanan yang dimiliki pasien  

c) Tentukan apa yang menjadi preferensi makanan bagi pasien  

d) Tentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan untuk memenuhi 

persyaratan gizi  
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e) Ciptakan lingkungan yang optimal pada saat mengonsumsi makanan  

f) Anjurkan pasien mengenai modifikasi diet yang diperlukan  

g) Monitor kalori dan asupan makanan  

h) Monitor kecenderungan terjadinya penurunan dan kenaikan berat badan  

i) Anjurkan pasien untuk memantau kalori dan intake makanan 

j) Pastikan makanan disajikan dengan cara menarik dan pada suhu paling cocok 

untuk konsumsi secara optimal.  

4. Implementasi  

Implementasi keperawatan merupakan bagian dari proses keperawatan 

dimana tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan hasil yang 

diperkirakan dalam asuhan keperawatan dilakukan dan diselesaikan (Potter & 

Perry, 2010). Intervensi keperawatan yang sudah direncanakan berdasarkan 

Nursing Interventions Classification (NIC) dilaksanakan pada tahap implementasi 

keperawatan. Tindakan yang dilakukan mungkin sama, mungkin juga berbeda 

dengan urutan yang dibuat pada perencanaan sesuai dengan kondisi pasien (Debora, 

2012). Implementasi keperawatan akan sukses sesuai dengan rencana apabila 

perawat mempunyai kemampuan kognitif, kemampuan hubungan interpersonal, 

dan keterampilan dalam melakukan tindakan yang berpusat pada kebutuhan pasien 

(Dermawan, 2012).  

5. Evaluasi  

Evaluasi dari proses keperawatan adalah mengukur respon pasien terhadap 

tindakan keperawatan serta kemajuan pasien kearah pencapaian tujuan yang telah 

ditentukan (Potter & Perry, 2010). Format yang dapat digunakan untuk evaluasi 

keperawatan menurut Dinarti, Aryani, Nurhaeni, & Chairani (2009) yaitu format 
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SOAP yang terdiri dari Subjective, Objective, Analysis, dan Planning. Subjective 

yaitu pernyataan atau keluhan yang diutarakan oleh pasien. Objective yaitu data 

yang didapat dari observasi perawat. Assesment yaitu masalah keperawatan yang 

dialami oleh pasien. Planning yaitu rencana tindakan yang akan dilakukan 

berdasarkan assesment. Berdasarkan kriteria hasil dalam perencanaan keperawatan 

diatas adalah sebagai berikut:  

a. Asupan gizi tidak menyimpang dari rentang normal (skala 5)  

b. Asupan makanan tidak menyimpang dari rentang normal (skala 5)  

c. Rasio berat badan dan tinggi badan tidak menyimpang dari rentang normal 

(skala 5) (Moorhead et al., 2013).

 


