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BAB III 

LAPORAN KASUS 

 
A. Pengkajian Keperawatan 

 

Penulisan karya tulis ini menggunakan dua pasien yang dijadikan kasus 

kelolaan utama, yakni pasien dengan diagnosa Hiperglikemi di IGD RSUD 

Sanjiwani Gianyar. Pengkajian dilakukan masing masing pada tanggal 14 April 

2021 untuk kasus kelolaan I dan tanggal 18 April untuk kasus kelolaan II. 

Berdasarkan hasil pengkajian pada kedua pasien kelolaan didapatkan data 

sebagai berikut 

Table 2 

Data Fokus Keperawatan Pada Kasus Kelolaan I dan II: Pasien Hiperglikemia 

dengan Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah di ruang IGD RSUD Sanjiwani 

Gianyar tahun 2021 
 

Kasus I Kasus II 
 

1 2 

1. Identitas pasien 

Nama : Tn.K 

Umur : 80 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Tidak bekerja 

Agama : Hindu 

Tanggal Masuk RS : 14 April 2021 

Alasan Masuk : pasien dikeluhkan 

lemas sejak tadi pagi 

Diagnose Medis : Hiperglikemia 

1. Identitas Pasien 

Nama : Tn.P 

Umur : 51 tahun 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Tidak bekerja 

Agama : Hindu 

Tanggal Masuk RS : 18 April 2021 

Alasan Masuk : pasien mengeluh 

lemas, mual dan muntah 

Diagnose Medis : Hiperglikemia 

 
 

2. Initial survey : Allertness, P3 
Airway : RR : 20x/mnt, kuat 

Breathing : nafas spontan 

Circulation : CRT <2dtk 

2. Initial survey : Allernetss, P3 
Airway : RR : 20x/mnt, Kuat 

Breathing : nafas spontan 

Circulation : CRT <2dtk 

 
 

3. Pemeriksaan fisik 

Mulut dan gigi : Mukosa bibir 

kering dan mulut bersih, gigi tidak 

lengkap 

3. Pemeriksaan fisik 

Mulut dan gigi : Mukosa bibir 

kering dan mulut bersih, gigi tidak 

lengkap 
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1 2 
 

4. Riwayat Kesehatan 

a. Riwayat kesehatan dahulu 

Pasien riwayat berobat ke poli saraf, 

pasien tidak tau riwayat DM dan 

mengeluh demam, batuk sejak 

seminggu yang lalu dan sudah berobat 

ke dokter umum. Pasien juga memiliki 

riwayat hipertensi dan tidak rutin 

minum obat 

b. Riwayat kesehatan sekarang 

Pasien datang ke IGD RSUD 

Sanjiwani diantar oleh keluarga 

dengan keadaan lemas, menggigil dan 
demam sejak seminggu yang lalu. 

Keluarga mengatakan pasien 

mengeluh lemas sejak kemaren sore. 

Setelah diperiksa diperoleh TD: 

110/70 mmHG, N: 88x/mnt, S: 390C, 

SpO2 97%. Selanjutnya pasien 

diperiksa GDS dan hasilnya 519 

mg/dL. 

c. Riwayat kesehatan keluarga 

Pasien mengatakan di dalam 

keluarganya tidak ada yang 

mengalami penyakit seperti yang 

dideritanya saat ini. 

 

5. Kimia klinik 

Ureum : 94,2 mg/dL 

SGPT : 24 U/L 

SGOT : 18 U/L 

Natrium : 136 mmol/L 

Kalium : 5.1  mmol/L 

Glukosa sewaktu : 465 mg/dL 

Creatinine : 0.92 mg/dL 

Chlorida : 98 mmol/L 

4. Riwayat Kesehatan 

a. Riwayat kesehatan dulu 

Pasien memiliki riwayat penyakit DM 

dan CKD dengan HD rutin setiap hari 

selasa dan jumat. Dikatakan pasien 

sempat demam setelah HD 2 hari yang 

lalu. Pasien juga mengatakan tidak 

memiliki riwayat alergi seperti 

makanan, minuman ataupun obat- 

obatan. 

b. Riwayat kesehatan sekarang 

Pasien datang ke IGD RSUD 

Sanjiwani Gianyar diantar oleh 

keluarga dengan keadaan sadar, pasien 

mengeluh lemas, mual dan muntah 

sejak setelah melakukan HD 2 hari 

yang lalu, dikatakan pasien juga 

sempat demam. Saat pengkajian 

didapatkan kondisi pasien lemah dan 

glukosa darah pasien 527 mg/dL 

c. Riwayat kesehatan keluarga 

Pasien mengatakan di dalam 

keluarganya tidak ada yang 

mengalami penyakit sepertiyang 

dideritanya saat ini. Keluarga pasien 

juga mengatakan tidak ada riwayat 

penyakit keluarga 

5. Kimia klinik 

Ureum : 285.1 mg/dL 

SGPT : 55 U/L 

SGOT : 71 U/L 

Natrium : 123 mmol/L 

Kalium : 5.8  mmol/L 

Glukosa sewaktu : 468 mg/dL 

Creatinine : 8.17 mg/dL 

Chlorida : 88 mmol/L 

 
 

6. Terapi dokter 
Lantus 1 x 10 

Novorapid 3x8 iu 00.15 

Metronidazole 3x1 fls 

Paracetamole 3x1 gram 

Cefotaxime 3x1 gram 

Metronidazole 3x 1 gram 

NaCl 8tpm 

Bisoprolol 1x2.5 mg 

Cpg 1 x 75mg 

Antrovastatin 1 x 20mg 

6. Terapi dokter 
IVFD NaCl 8 tpm 

Omeprazole 40mg 

Ondansentron 4mg 

Paracetamol 1000mg 

Novorapid bolus 10 iu 

Drip novorapid 4iu/jam 

Cek GDA 30 menit setelah terpasang 
drip 
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B. Diagnosa Keperawatan 

 

1. Masalah keperawatan 

 

Setelah pengkajian keperawatan dilakukan analisa data untuk merumuskan 

masalah keperawatan yang ada pada pasien. Masalah keperawatan yang 

dirumuskan dilakukan analisa masalah untuk mencari penyebab masalah 

keperawatan tersebut pada pasien. Adapun analisa data dan analisa masalah 

pada kasus 1 dan 2 seperti pada tabel 3 dan 4 di bawah: 

Table 3 

Analisa data dan analisa masalah keperawatan kasus 1 pada pasien hiperglikemia 

dengan masalah ketidakstabilan kadar glukosa darah 
 

Data fokus Analisis Masalah Masalah 
 

DS : - 

DO : 

- Pasien 

tampak 

lemas dan 

lesu 

- Pasien 

tampak 

mengalami 

penurunan 

kesadaran 

- Tampak 

mukosa bibir 

kering 

- Kadar 

glukosa 

dalam darah 

tinggi 
GDS : 519 
mg/dL 

Faktor predisposisi 
 

 

Sel tidak mampu menerima 
rangsangan insulin 

 

 

Sel tidak menangkap glukosa untuk 
dijadikan energi 

Defisiensi insulin 

Penurunan pemakaian glukosa oleh 

sel     

Hiperglikemia 

Ketidakstabilan kadar glukosa darah 

Ketidakstabilan 

kadar glukosa 

darah 
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Table 4 

Analisa data kasus 2 pada pasien hiperglikemia dengan masalah ketidakstabilan 

kadar glukosa darah 
 

Data fokus Analisa masalah Masalah 
 

DS : 

Pasien 

mengatakan 

merasa 

lemas, 

mual-mual 

dan sempat 

muntah 

DO : 

Pasien 

tampak 

lemah dan 

lesu, 

mukosa 

bibir 

kering, 

glukosa 

darah 

pasien 527 

mg/dL 

Faktor predisposisi 
 

 

Sel tidak mampu menerima 

rangsangan insulin 
 

 

Sel tidak menangkap glukosa 

untuk dijadikan energi 

Defisiensi insulin 

Penurunan pemakaian glukosa 

oleh sel 
 

 

Hiperglikemia 
 

 

Ketidakstabilan kadar glukosa 

darah 

Ketidakstabilan 
kadar glukosa 
darah 

 

Berdasarkan analisis masalah keperawatan di atas dapat disimpulkan bahwa 

masalah yang terjadi pada pasien kasus I dan Kasus II yaitu Ketidakstabilan Kadar 

Glukosa Darah 
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2. Diagnosa keperawatan 

 

Berdasarkan analisa masalah keperawatan diatas maka dapat dirumuskan 

diagnosa keperawatan untuk kasus I dan kasus II seperti pada tabel 5 di bawah: 

Table 5 

Diagnosa keperawatan pada kasus kelolaan 1 dan kasus kelolaan 2 

 

Kasus 1 Kasus 2 

 
 

Diagnosa: Ketidakstabilan kadar 
 

glukosa dalam darah berhubungan 

dengan retensi insulin ditandai dengan 

lelah atau lesu, kadar glukosa dalam 

darah tinggi, mulut kering, pasien 

mengalami penurunan kesadaran. 

Diagnosa: Ketidakstabilan kadar 
 

glukosa darah berhubungan dengan 

retensi ditandai dengan pasien 

mengeluh lemas dan mual, pasien 

tampak lemas, lesu, mukosa bibir 

kering, kadar glukosa  dalam 

darah/urin tinggi : 527 mg/dL, merasa 

haus dan mengeluh lapar 

 

 
 

C. Perencanaan keperawatan 

 

Rencana keperawatan yang dilakukan pada kedua pasien kelolaan 

mengacu pada Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) dan Standar 

Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI). Berdasarkan diagnosis keperawatan 

yang ditegakkan pada kedua pasien kelolan, Rencana keperawatan yang 

dilakukan pada kasus kelolaan 1 dan 2 secara lengkap terdapat pada lampiran. 
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Adapun rencana keperawatan pada kasus kelolaan 1 dan 2 secara umum 

sebagai berikut: 

a. Tujuan keperawatan (SLKI) 

 

Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1 x 4 jam maka 

Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah membaik dengan kriteria hasil: 

1) Kesadaran meningkatan (5) 

 

2) Lelah /lesu menurun (5) 

 

3) Keluhan lapar menurun (5) 

 

4) Mulut kering menurun (5) 

 

5) Rasa haus menurun (5) 

 

6) Kadar glukosa dalam darah membaik (5) 

 

7) Kadar glukosa dalam urine membaik (5) 

 

b. Intervensi keperawatan (SIKI) 

Manajemen Hiperglikemia 

1) Observasi 

 

a) Identifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemia 

 

b) Identifikasi situasi yang menyebabkan kebutuhan insulin meningkat 

 

c) Monitor kadar glukosa darah, jika perlu 

 

d) Monitor tanda dan gejala hiperglikemia 

 

e) Monitor intake dan outpun cairan 

 

f) Monitor keton urine,kadar analisa gas darah,elektrolit,tekanan darah 

ortostatik dan frekuensi nadi 

2) Terapeutik 

 

a) Berikan asupan cairan oral 
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b) Konsultasi dengan medis jika tanda dan gejala hiperglikemia tetap ada atau 

memburuk 

3) Edukasi 

 

a) Anjurkan monitor kadar glukosa darah secara mandiri 

 

b) Ajarkan indikasi dan pentingnya pengujian keton urine, jika perlu 

 

c) Ajarkan mengelola diabetes 

 

4) Kolaborasi 

 

a) Kolaborasi pemberian insulin, jika perlu 

 

b) Kolaborasi emberian cairan IV, jika perlu 

 

c) Kolaborasi pemberian kalium, jika perlu 

 

D. Implementasi keperawatan 

 

Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah di tetapkan 

sebelumnya. Implementasi keperawatan pada Pasien I dilakukan pada hari 

Rabu tanggal 14 April 2021 mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 11.30 

WITA di IGD RSUD Sanjiwani Gianyar. Implementasi keperawatan pada 

Pasien II dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 mulai pukul 12.30 

WITA sampai dengan 15.30 WITA di IGD RSUD Sanjiwani Gianyar. 

Implementasi keperawatan pada kedua pasien kelolaan terdapat pada lampiran 

untuk implementasi keperawatan utama pada kasus kelolaan 1 dan kasus 

kelolaan 2 yaitu tindakan terapi insulin dapat di deskripsikan seperti pada tabel 

6 di bawah: 
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Table 6 

Implementasi Keperawatan pada Kasus Kelolaan 
 

Implementasi    Evaluasi formatif                            

Kasus kelolaan 1  Kasus kelolaan 2 
 

Mengidentifikasi 
kemungkinan penyebab 

hiperglikemia 

DS  :  pasien  mengatakan 
tidak tau dirinya memiliki 

penyakit DM, pasien 

DS  :Pasien mengatakan 
memiliki  rwayat 

penyakit DM,  tetapi 

 tidak minum obat untuk tidak teratur minum obat 

penyakit DM dan tidak menjaga pola 

DO : pasien tampak lesu, makannya 

mukosa bibir. DO : Pasien tampak lemah 
 dan lesu 

Monitor kadar glukosa DS : pasien mengatakan DS : pasien mengatakan 

darah bersedia dilakukan bersedia dilakukan 
 pemeriksaan gula darah pemeriksaan gula darah 
 DO : pasien tampak lemas, DO : Pasien tampak 
 glukosa darah 519 mg/dL kooperatif, glukosadarah 
  pasien 527 mg/dL 

Monitor tanda dan gejala DS : keluarga pasien DS : pasien mengatakan 

hiperglikemia mengatakan pasien lemas lemas, mual dan sudah 
 DO : pasien mengalami muntah sejak 2 hari 
 penurunan kesadaran, sebelum MRS, pasien 
 mukosa bibir kering mengatakan merasa haus 
  dan lapar terus. 
  DO : pasien tampak lesu, 
  mukosa bibir kering 

Kolaborasi pemberian DS: - DS:- 

insulin DO : pasien mendapatkan DO : pasien mendapatkan 
 terapi terapi Novorapid bolus 10 iu 
 Lantus 1x 10  

 Novorapid 3 x 8 iu  

 
 

Monitor kadar glukosa 
darah pasien 

 
Kolaborasi pemberian 

insulin 

DS: 

DO : glukosa darah pasien 

saat diperiksa 420 mg/dL 

DS:- 

DO : kolaborasi pemberian 

novorapid 4iu perjam 

sampai glukosa darah 

mencapai 250 mg/dL, jika 

sudah mencapai target 

lanjut Novorapid 3 x 4 iu 

DS :- 

DO : glukosa darah pasien 

saat diperiksa 468 mg/dL 

DS:- 

DO : pasien mendapatkan 

terapi Novorapid bolus 10 

iu dengan drip 4 iu perjam 

sampai mencapai target 

200-250, turunkan drip 

menjadi 1 iu dengan d5% 8 

tpm 
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E. Evaluasi keperawatan 

 

Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dari proses keperawatan yang 

digunakan untuk menilai keberhasilan asuhan keperawatan atas tindakan yang 

diberikan catatan perkembangan dilakukan sebagai bentuk evaluasi 

menggunakan (SOAP) (Geofani, 2017). Hasil evaluasi keperawatan pada 

kedua pasien keloloaan setelah diberikan intervensi keperawatan dapat di lihat 

pada tabel 8 berikut 

Table 7 

Evaluasi Keperawatan Kasus Kelolaan pasien Hiperglikemia dengan 

Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah 
 

No   Catatan Perkembangan SOAP                                               

Kasus 1  Kasus 2 
 

1 14 April 2021 

S : pasien mengatakan lemas, tetapi 

sudah membaik tidak ada mual dan 

muntah 

O : pasien tampak lesu, mukosa bibir 

kering , kesadaran pasien membaik. 
TTV: 

TD : 110/70 mmHg 

N : 88x/menit 

S : 36oC 

RR : 20x/menit. 

GDS : 258 mg/dL 

A : Ketidakstabilan kadar glukosa darah 
P : Lanjutkan intervensi 

- Monitor glukosa darah pasien 

- Monitor pemberian terapi insulin 

17 April 2021 

S : Pasien mengatakan merasa lebih baik 

dan nyaman, lemas dan mual sudah 

berkurang, muntah tidak ada, pasien 

masih merasa sedikit haus dan lapar 

O : Pasien tampak kooperatif, pasien 
tampak lebih tenangdan nyaman 

TTV : 

TD :140/90 

N : 88x/mnt 
S : 36,40C 

RR : 20x/mnt 

GDS : 248 mg/dL 
A : Ketidakstabilan kadar glukosa darah 

P : Lanjutkan intervensi 

- Monitor glukosa darah pasien 

- Monitor pemberian terapi insulin 

 
 


