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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Dasar Gastroenteritis Akut (GEA) 

1. Definisi  

Gastroenteritis adalah suatu keadaan dimana terdapat inflamasi pada bagian 

mukosa dari saluran gastrointestinal ditandai dengan diare dan muntah (How, C., 

2010). Menurut Dennis, dkk (2016) diare adalah buang air besar dengan frekuensi 

yang meningkat dari biasanya atau lebih dari tiga kali sehari dengan konsistensi feses 

yang lebih lembek atau cair (kandungan air pada feses lebih banyak dari biasanya 

yaitu lebih dari 200 gram atau 200ml/24jam). Gastroenteritis akut adalah diare 

dengan onset mendadak dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam sehari disertai 

dengan muntah dan berlangsung kurang dari 14 hari (Sudoyo, 2009). 

Gastroenteritis akut juga didefinisikan sebagai suatu kumpulan dari gejala 

infeksi saluran pencernaan yang dapat disebabkan oleh beberapa organisme seperti 

bakteri, virus, dan parasit. Beberapa organisme tersebut biasanya menginfeksi saluran 

pencernaan manusia melalui makanan dan minuman yang telah tercemar oleh 

organisme tersebut (food borne disease) (Mendri, 2017). 

Berdasarkan hal tersebut dapat disumpulkan Gastroenteritis akut (GEA) adalah 

inflamasi mukosa dari saluran gastrointestinal akibat infeksi organisme seperti 

bakteri, virus, dan parasit ditandai dengan feses yang lebih lembek atau cair dan 

muntah dengan onset mendadak yang frekunsinya lebih dari 3 kali sehari dan 

berlansung kurang dari 14 hari. 
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2. Tanda dan gejala GEA 

Tanda dan gejala dari gastroenteritis akut biasanya bervariasi. dari salah satu 

hasil penelitian yang dilakukan pada orang dewasa, mual (93%), muntah (81%) atau 

diare (89%), dan nyeri abdomen (76%) umumnya merupakan gejala yang paling 

sering dilaporkan oleh kebanyakan pasien. Selain itu terdapat tanda-tanda dehidrasi 

sedang sampai berat, seperti membran mukosa yang kering, penurunan turgor kulit, 

atau perubahan status mental, terdapat pada <10 % pada hasil pemeriksaan. Gejala 

pernafasan, yang mencakup radang tenggorokan, batuk, dan rinorea, dilaporkan 

sekitar 10% (Bresee, 2012). 

Sedangkan gatroenteritis akut karena infeksi bakteri yang mengandung atau 

memproduksi toksin akan menyebabkan diare sekretorik (watery diarhhea) dengan 

gejala-gejala mual, muntah, dengan atau tanpa demam yang umumnya ringan, disertai 

atau tanpa nyeri/kejang perut, dengan feses lembek atau cair. Umumnya gejala diare 

sekretorik timbul dalam beberapa jam setelah makan atau minurnan yang 

terkontaminasi (Sudoyo, 2009). 

Diare sekretorik (watery diarhea) yang berlangsung beberapa waktu tanpa 

penanggulangan medis yang adekuat dapat menyebabkan kematian karena 

kekurangan cairan yang mengakibatkan renjatan hipovolemik atau karena gangguan 

biokimiawi berupa asidosis metabolik yang lanjut. Karena kehilangan cairan 

seseorang akan merasa haus, berat badan berkurang, mata menjadi cekung, lidah 

kering, tulang pipi menonjol, turgor kulit menumn serta suara menjadi serak. Keluhan 

dan gejala ini disebabkan deplesi air yang isotonic (Sudoyo, 2009). 
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Sedangkan kehilangan bikarbonas dan asam karbonas berkurang yang 

mengakibatkan penurunan pH darah. Penurunan ini akan merangsang pusat 

pernapasan sehingga frekuensi nafas lebih cepat dan lebih dalam (pernafasan 

Kussmaul). Reaksi ini adalah usaha badan untuk mengeluarkan asam karbonas agar 

pH darah dapat kembali normal. Gangguan kardiovaskular pada tahap hipovolemik 

yang berat dapat berupa renjatan dengan tanda-tanda denyut nadi yang cepat, tekanan 

darah menurun sampai tidak terukur. Pasien mulai gelisah muka pucat ujung-ujung 

ektremitas dingin dan kadang sianosis karena kehilangan kalium pada diare akut juga 

dapat timbul aritmia jantung (Sudoyo, 2009). 

 

3. Pemeriksaan penunjang 

Menurut Sudoyo (2009), pemeriksaan penunjang untuk penyakit GEA ada dua 

yaitu pemeriksaan darah dan pemeriksaan feses pasien, sebagai berikut :  

a. Darah 

Pada pemeriksaan darah yang perlu diperiksa adalah dara perifer lengkap, 

serum elektrolit berupa Na+, K+, Cl-, analisa gas darah apabila didapatkan tanda-

tanda gangguan keseimbangan asam basa, immunoassay untuk mengetahui organisme 

yang menginfeksi mukosa gastrointestinal seperti toksin bakteri (C. difficile), antigen 

virus (rotavirus), antigen protozoa (Giardia, E. histolytica). 

b. Feses 

Pemeriksaan feses yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan feses lengkap, 

pada pemeriksaan ini dilakukan pemeriksaan mikroskopis untuk mengetahui 

peningkatan jumlah leukosit di feses pada inflammatory diarrhea, parasit, amoeba 
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bentuk trpozit, dan hypa pada jamur. Selain pemeriksaan feses lengkap dilakukan 

biakan dan resistensi feses atau colok dubur. 

Pemeriksaan penunjang diperlukan dalam penatalaksanaan diare akut karena 

infeksi, karena dengan tata cara pemeriksaan yang terarah akan sampai pada terapi 

definitif.  

 

4. Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan diare akut karena infeksi pada orang dewasa terdiri atas: 

rehidrasi sebagai prioritas utama pengobatan, memberikan terapi simptomatik, dan 

memberikan terapi definitif. 

a. Terapi rehidrasi 

Langkah pertama dalam menterapi diare adalah dengan rehidrasi, dimana lebih 

disarankan dengan rehidrasi oral. Akumulasi kehilangan cairan (dengan penghitungan 

secara kasar dengan perhitungan berat badan normal pasien dan berat badan saat 

pasien diare) harus ditangani pertama. Selanjutnya, tangani kehilangan cairan dan 

cairan untuk pemeliharaan. Hal yang penting diperhatikan agar dapat memberikan 

rehidrasi yang cepat dan akurat, yaitu:  

1) Jenis cairan 

Pada saat ini cairan Ringer Laktat merupakan cairan pilihan karena tersedia 

cukup banyak di pasaran, meskipun jumlah kaliumnya lebih rendah bila 

dibandingkan dengan kadar Kalium cairan tinja. Apabila tidak tersedia cairan ini, 

boleh diberikan cairan NaCl isotonik. Sebaiknya ditambahkan satu ampul Na 

bikarbonat 7,5% 50 ml pada setiap satu liter infus NaCl isotonik. Asidosis akan dapat 
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diatasi dalam 1-4 jam. Pada keadaan diare akut awal yang ringan, tersedia di pasaran 

cairan/bubuk oralit, yang dapat diminum sebagai usaha awal agar tidak terjadi 

dehidrasi dengan berbagai akibatnya. Rehidrasi oral (oralit) harus mengandung garam 

dan glukosa yang dikombinasikan dengan air (Barr, 2017). 

2) Jumlah Cairan 

Pada prinsipnya jumlah cairan yang hendak diberikan sesuai dengan jumlah 

cairan yang keluar dari badan. Rehidrasi cairan dapat diberikan dalam 1-2 jam untuk 

mencapai kondisi rehidrasi (Amin, 2015) 

3) Jalur Pemberian Cairan 

Rute pemberian cairan pada orang dewasa terbatas pada oral dan intravena. 

Untuk pemberian per oral diberikan larutan oralit yang komposisinya berkisar antara 

29g glukosa, 3,5g NaCl, 2,5g Na bikarbonat dan 1,5g KCI setiap liternya. Cairan per 

oral juga digunakan untuk memperlahankan hidrasi setelah rehidrasi inisial (Sudoyo, 

2009) 

b. Terapi simtomatik 

Pemberian terapi simtomatik haruslah berhati-hati dan setelah benar-benar 

dipertimbangkan karena lebih banyak kerugian daripada keuntungannya. Hal yang 

harus sangat diperhatikan pada pemberian antiemetik, karena Metoklopropamid 

misalnya dapat memberikan kejang pada anak dan remaja akibat rangsangan 

ekstrapiramidal. Pada diare akut yang ringan kecuali rehidrasi peroral, bila tak ada 

kontraindikasi dapat dipertimbangkan pemberian Bismuth subsalisilat maupun 

loperamid dalam waktu singkat. Pada diare yang berat obat-obat tersebut dapat 
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dipertimbang dalam waktu pemberian yang singkat dikombinasi dengan pemberian 

obat antimicrobial (Sudoyo, 2009). 

c. Terapi antibiotik 

Pemberian antibiotik secara empiris jarang diindikasikan pada diare akut 

infeksi, karena 40% kasus diare sembuh kurang dari 3 hari tanpa pemberian 

antibiotik. Antibiotik diindikasikan pada pasien dengan gejala dan tanda diare infeksi, 

seperti demam, feses berdarah, leukosit pada feses, mengurangi ekskresi dan 

kontaminasi lingkungan, persisten atau penyelamatan jiwa pada diare infeksi, diare 

pada pelancong dan pasien immunocompromised. Pemberian antibiotic dapat secara 

empiris, tetapi antibiotic spesifik diberikan berdasarkan kultur dan resistensi kuman 

(Amin, 2015). 

 

B. Konsep Hipovolemia pada Pasien GEA 

1. Pengertian hipovolemia 

Hipovolemia adalah penurunan volume cairan intravaskuler, interstisial, 

dan/atau intraseluler (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). 

Hipovolemia adalah suatu kondisi akibat kekurangan volume cairan 

ekstraseluler (CES), dan dapat terjadi karena kehilangan cairan melalui kulit, ginjal, 

gastrointestinal, perdarahan sehingga dapat menimbulkan syok hipovolemia (Tarwoto 

& Wartonah, 2015). 

2. Data mayor dan minor hipovolemia 

Gejala dan tanda mayor hipovolemia menurut SDKI (2016) sebagai berikut : 
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a. Subjektif 

(tidak tersedia) 

b. Objektif 

1) Frekuensi nadi meningkat 

2) Nadi teraba lemah 

3) Tekanan dara menurun 

4) Tekanan nadi menyempit 

5) Turgor kulit menurun 

6) Membran mukosa kering 

7) Volume urin menurun 

8) Hematokrit meningkat 

Gejala dan tanda minor hipovolemia menurut SDKI (2016) sebagai berikut : 

a. Subjektif  

1) Merasa lemas 

2) Mengelu haus 

b. Objektif 

1) Pengisian vena menurun 

2) Status mental berubah 

3) Suhu tubuh meningkat 

4) Konsentrasi urin meningkat 

5) Berat badan turun tiba-tiba 
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3. Faktor penyebab hipovolemia 

Penyebab dari hipovolemia menurut SDKI (2016) sebagai berikut : 

a. Kehilangan cairan aktif 

b. Kegagalan mekanisme regulasi 

c. Peningkatan permeabilitas kapiler 

d. Kekurangan intake cairan 

e. evaporasi 

4. Penatalaksanaan hipovolemia 

Pada pasien dengan syok hipovolemik dapat dilihat dari status hemodinamiknya 

dimana sering didapati penurunan tekanan darah arteri sistemik. Gangguan 

hemodinamik ini dapat dilihat dari tekanan arteri sistolik kurang dari 90 mmHg atau 

nilai MAP (Mean Arterial Pressure) kurang dari 70 mmHg, dengan kompensasi 

takikardi. Tanda selanjutnya dari syok hipovolemik dapat dilihat dari penurunan 

perfusi jaringan, diantaranya kulit (akral dingin, dengan vasokonstriksi dan sianosis), 

ginjal (output urin<0,5 ml/kgBB/jam). Pada sistem neurologis yaitu perubahan status 

mental, yang mencakup obtundation, disorentasi dan tampak bingung yang bisa 

diukur melalui GCS (Glasgow Coma Scale) (Finfer, 2013). 

Jika hipovolemia tidak ditangani dengan segera dapat mengakibatkan hipoksia, 

penurunan kesadaran karena berkurangnya suplai darah keotak, kerusakan dan 

kematian jaringan yang irreversible dan berakhir dengan kematian oleh karena 

berkurangnya volume sirkulasi dalam tubuh. Oleh sebab itu  hipovolemia harus  
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segera mendapatkan penanganan yang cepat, cermat, dan tepat untuk dapat mencegah 

kematian. 

Penatalaksanaan hipovolemia tidak terlepas dari penerapan algoritma ABC, 

dimana perawat gawat darurat berperan untuk menangani gangguan airway, 

breathing dan circulation segera. Masalah paling mendasar pada hipovolemia adalah 

gangguan sirkulasi yang akan menyebabkan kegagalan perfusi darah ke jaringan, 

sehingga metabolisme sel akan terganggu. Dalam keadaan volume intravaskuler yang 

berkurang, tubuh berusaha untuk mempertahankan perfusi organ-organ vital (jantung 

dan otak) dengan mengorbankan perfusi organ lain seperti ginjal, hati, dan kulit. 

Pemberian resusitasi cairan dengan jenis dan jumlah yang tepat dan cepat 

diharapkan dapat meningkatkan status sirkulasi. Dikarenakan terapi cairan dapat 

meningkatkan aliran pembuluh darah dan meningkatkan cardiac output yang 

merupakan bagian terpenting dalam penanganan syok (Finfer, 2013). Akan tetapi 

kekeliruan pemberian resusitasi cairan akan berakibat fatal, maka dari itu diperlukan 

parameter yang akurat untuk mengukur responsivitas cairan yang diberikan (Holley 

2012). Parameter responsif cairan yang biasa digunakan pada pasien hipovolemia di 

ruang IGD biasanya adalah memonitor intake dan output cairan, tetapi parameter ini 

bisa tidak akurat karena masih dipengaruhi dengan obat-obatan seperti diuretic. 

Berdasarkan hal ini tindakan mandiri yang bisa dilakukan perawat untuk melakukan 

penilaian ketika pasien hipovolemia sedang dan setelah diberikan resusitasi cairan  

adalah dengan tes passive leg raising (PLR). 
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PLR adalah suatu tekhnik reversible yang meningkatkan volume darah di 

jantung dengan cara meninggikan ekstremitas bawah setinggi 45 derajat (Marik. P, 

2011). Tujuan dari PLR adalah untuk meningkatkan preload dan stroke volume. 

Posisi PLR tersebut membuat adanya perubahan hemodinamik (tekanan darah, heart 

rate dan MAP) sesudah PLR sebagai tanda untuk memprediksi respon cairan pada 

pasien dengan hipovolemia dengan cepat. Manfaat dari PLR adalah untuk 

meningkatkan stroke volume dan cardiac output sebanyak 12% (Meizel, 2007). Hal 

ini ini juga telah dipertegas oleh (Marik, 2011) dalam penelitiannya berjudul “Fluid 

Resvonsiveness By Passive Leg Raising”, di Amerika’s hospital, mengatakan bahwa 

adanya kenaikan dari cardiac output 10-15%. Menurut Dong. Z. Z. (2012) yang 

berjudul “PLR an Indicator of Fluid resvonsiveness with Hypovolemia”, mengatakan 

bahwa dari 32 pasien, 22 pasien tersebut respon terhadap PLR dan 10 pasien tidak 

respon. Untuk 22 pasien yang respon tersebut terlihat adanya peningkatan tekanan 

darah sebelum P= 0,03, saat PLR P= 0,006 dan setelah PLR P= 0,008. Begitu pula 

dengan heart rate P value= 0,05. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut bahwa 

jelas terlihat manfaat PLR Walaupun PLR dapat dijadikan sebagai parameter 

responsif cairan yang akurat, tetapi tidak semua pasien hipovolemia dapat 

menggunakan PLR. 

Menurut Maizel, dkk (2007) untuk pasien hipovolemia yang disebabkan oleh 

perdarahan dan aritmia jantung kontraindikasi untuk dilakukan PLR. Hal ini 

disebabkan karena perdarahan harus segera diatasi. Begitu pula dengan pasien 

aritmia, karena dengan PLR akan meningkatkan stroke volume sehingga akan                 
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menambah berat kerja jantung dan akan memperberat aritmianya. Untuk itu PLR 

hanya digunakan sebagai parameter responsif cairan pada pasien dengan hipovolemia 

yang disebabkan oleh diare atau gastroenteritis akut / GEA dan vomitus. 

Penelitian yang dilakukan oleh Monet & Teboul, (2008), dengan judul “Passive 

Leg Raising”, mengatakan bahwa PLR dapat memberikan respon positif pada status 

hemodinamik yang ditandai adanya peningkatan tekanan darah, MAP dan penurunan 

heart rate sebagai parameter responsif cairan pada pasien dengan hipovolemia. Ini 

menunjukan bahwa dengan adanya peningkatan hemodinamik sesudah PLR dapat 

meningkatkan Cardiac output dan preload 10-12% . 

Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan Caille et al. 

(2008) dengan judul “Hemodynamic Effects Of Passive Leg Raising” dengan metode 

eksperimen dengan jumlah sample 40 orang, terdiri dari 18 orang dilakukan PLR dan 

diberikan rehidrasi dan 22 orang hanya dilakukan PLR saja. Hasil dari penelitian 

untuk grup satu dengan PLR dan diberikan rehidrasi, didapat tekanan sistolik sebelum 

PLR 97 mmHg menjadi 114 mmHg, dan sesudah rehidrasi tekanan sistolik 124 

mmHg dan adanya peningkatan cardiac output sebesar 36%. Dari hasil penelitian 

tersebut menunjukan bahwa PLR effektif sebagai responsif cairan terhadap status 

hemodinamik pada pasien hipovolemia karena adanya peningkatan cardiac output. 

Penelitian juga dilakukan oleh Keller et al. (2012), dengan judul “Bedside 

assessment of passive leg raising effects of venous return”, mengatakan bahwa PLR 

dapat memberikan perubahan pada hemodinamik secara langsung, hal ini 

dikarenakan adanya peningkatan pada venous return. Penelitian ini menggunakan 

metode eksperimen, dengan jumlah responden 9 orang post operasi. Hasil yang di 
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dapat dari 9 responden tersebut semuanya menunjukan adanya peningkatan MAP 

yaitu tekanan MAP sebelum PLR 71 mmHg dan sesudah PLR 76 mmHg, dan adanya 

peningkatan cardiac output sebesar 12% dengan P value < 0,005. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat adanya effektifitas yang signifikan pada pemberian 

Passive Leg Raising (PLR) sebagai parameter responsif cairan terhadap status 

hemodinamik pada pasien hipovolemia di ruangan IGD. 

 

C. Asuhan Keperawatan Hipovolemia pada Pasien GEA 

1. Pengkajian keperawatan 

Pengkajian merupakan tahap pertama dalm proses perawatan yang menyangkut 

data yang komprehensif dan valid akan menentukan penetapan diagnosis keperawatan 

dengan tepat yang benar. Dalam keperawatan gawat darurat, pengkajian ditunjukan 

untuk mengidentifikasi kondisi pasien saat datang dan adakah risiko yang 

membahayakan atau mengancam kehidupan dari pasien. Pengkajian dalam 

keperawatan gawat darurat dilakukan dengan primary survey dan secondary survey 

(Sheehy, 2013). Primary survey adalah penilaian yang cepat serta sistematis yang 

digunakan untuk mengidentifikasi dan mengenali keadaan atau kondisi yang 

mengancam kehidupan klien secepat mungkin. Primary survey ini menggunkan 

pendekatan pengkajian inspeksi, auskultasi, palpasi, perkusi (Sheehy, 2013). 

Primary survey dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah airway, 

breathing, circulation, dan disability (ABCD), sebagai berikut : 
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a. Airway  adalah tindakan pertama kali yang harus dilakukan adalah memeriksa 

responsivitas pasien dengan mengajak pasien berbicara untuk memastikan ada 

atau tidaknya jalan napas. Jika ada sumbatan dan pasien responsif berikan 

pertolongan untuk melancarkan jalan nafas, jika ada sumbatan dan pasien tidak 

responsif lakukan head lift dan chin lift untuk melancarkan jalan nafas. 

b. Breathing merupakan pengkajian pada pernapasan dilakukan untuk menilai 

keadekuatan pernapasan pada pasien. Hal yang perlu diperhatikan dalam 

pengkajian breathing pada pasien adalah look, listen, feel dengan melakukan 

penilaian terhadap ventilasi dan oksigenasi pasien 

c. Circulation adalah pengkajian yang berfokus pada keadaan sirkulasi dari pasien, 

cara mengetahuinya yaitu dengan cara mengecek frekuensi nadi, keadekuatan 

nadi, mengecek capillary refill time (CRT) pasien, kesadaran pasien, tekanan 

darah pasien, dan akral pasien. Lakukan resusitasi jantung jika diperlukan, 

control perdarahan dan hemodinamik pasien jika bermasalah. 

d. Disability pengkajian untuk memeriksa neurologis pasien, hal yang perlu dikaji 

pada disability adalah tingkat kesadaran pasien dengan melihat skor Glosgow 

Coma Scale (GCS), reflex fisiologis dan patologis, serta kekuatan otot pasien.  

Setelah primary survey selesai, lakukan secondary survey yang lebih terperinci, 

dengan melakukan pengkajian history, vital sign dan pysical examination. History, 

dilakukan menggunakan metode yang dinamakan SAMPLE, S (sign/symtoms yaitu 

tanda dan gejala), A ( Allergies, alergi), M (Medications, pengobatan), P (Past 

medical history, riwayat penyakit), L (Last oral intake, makanan yang dikonsumsi  
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terakhir), E (Even prior to the illness or injury, kejadian sebelum sakit). Lakukan juga 

pengukuran vital sign, dilakuakan pengkajian lebih dalam, meliputi, pulse, 

respiration rate, blood pressure, temperatur. Pysical examination, dilakukan dengan 

pemeriksaan fisik lengkap yaitu head to toe (Sheehy, 2013). 

Pada pasien GEA dengan hipovolemia termasuk dalam kategori fisiologis dan 

subkategori sirkulasi. Perawat harus memperhatikan data mayor dan data minor 

sesuai dengan SDKI (2016) menggunakan langkah-langkah pengkajian 

kegawatdaruratan yaitu primary survey dan secondary survey.  

2. Diagnosis keperawatan 

Diagnosis keperawatan merupakan penilaian klinis mengenai respons klien 

terhadap masalah kesehatan baik yang berlangsung aktual maupun potensial (PPNI, 

2017). Diagnosis keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon klien 

individu, keluarga, atau komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan. 

Hipovolemia merupakan diagnosis aktual yang terdiri atas 3 bagian yaitu problem, 

etiology, sign dan symptom. Problem yaitu masalah keperawatan, etiology yaitu 

faktor yang berhubungan serta sign dan symptom adalah tanda dan gejala. 

Hipovolemia adalah penurunan volume cairan intravaskuler, interstisial, dan/atau 

intraseluler. Etiologi hipovolemia adalah kehilangan cairan aktif, kegagalan 

mekanisme regulasi, peningkatan permeabilitas kapiler, kekurangan intake cairan, 

dan evaporasi. 

Tanda dan gejala mayor dari hipovolemia adalah secara subjektif tidak ada, 

secara objektif yaitu frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah 

menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, 
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volume urin menurun, dan hematokrit meningkat. Tanda dan gejala minor adalah 

secara subjektif yaitu merasa lemas dan mengeluh haus, secara objektif yaitu  

pengisian vena menurun, status mental berubah, suhu tubuh meningkat, konsentrasi 

urin meningkat, dan berat badan turun tiba-tiba. Diagnosis keperawatan yang 

ditegakkan pada pasien GEA adalah hipovolemia berhubungan dengan kehilangan 

cairan aktif ditandai dengan merasa lemas dan mengeluh haus pengisian vena 

menurun, status mental berubah, suhu tubuh meningkat, konsentrasi urin meningkat, 

dan berat badan turun tiba-tiba. 

3. Perencanaan keperawatan  

Perencanaan keperawatan terdiri atas luaran (outcome) dan intervensi. Luaran 

keperawatan merupakan aspek-aspek yang dapat diobservasi dan diukur meliputi 

kondisi, perilaku, atau persepsi pasien, keluarga atau komunitas sebagai respons 

terhadap intervensi keperawatan. Komponen luaran terdiri terdiri atas tiga komponen 

utama yaitu label, ekspektasi dan kriteria hasil. Label merupakan nama sari luaran 

keperawatan yang terdiri atas kata kunci untuk mencari informasi terkait luaran 

keperawatan. Ekspektasi adalah penilaian terhadap hasil yang diharapkan tercapai. 

Kriteria hasil merupakan karakterikstik pasien yang dapat diamati atau diukur oleh 

perawat dan dijadikan sebagai dasar untuk menilai pencapaian hasil intervensi 

keperawatan. Klasifikasi  luaran keperawatan hipovolemia termasuk dalam kategori 

fisiologis dengan subkategori sirkulasi dengan luaran utama status cairan (PPNI, 

2019). Sedangkan intervensi keperawatan adalah segala tindakan yang dikerjakan 

oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai 

luaran yang diharapkan (PPNI, 2018). 
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Komponen intervensi keperawatan terdiri atas tiga komponen yaitu label yang 

merupakan nama dari intervensi yang menjadi kata kunci untuk memperoleh 

informasi terkait intervensi tersebut. Label terdiri atas satu atau beberapa kata yang 

diawali dengan kata benda (nomina) yang berfungsi sebagai deskriptor atau penjelas 

dari intervensi keperawatan. Definisi merupakan komponen yang menjelaskan makna 

dari label intervensi keperawatan yang ada. Tindakan merupakan rangkaian aktivitas 

yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. 

Tindakan-tindakan pada intervensi keperawatan terdiri atas tindakan observasi, 

tindakan terapeutik, tindakan edukasi dan tindakan kolaborasi (PPNI, 2018). 

Klasifikasi intervensi keperawatan manajemen syok hipovolemik termasuk 

dalam kategori fisiologis yang merupakan intervensi keperawatan yang ditujukan 

untuk mendukung fungsi fisik dan regulasi homeostatis dan termasuk sub kategori 

nutrisi dan cairan yang memuat kelompok intervensi untuk memulihkan fungsi 

gastrointestinal, metabolisme dan regulasi cairan/elektrolit (PPNI, 2018). 

 

Tabel 1  

Perencanaan Keperawatan Hipovolemia pada Pasien GEA 

 

Diagnosis 

Keperawatan  
Tujuan dan Kriteria Hasil Perencanaan Keprawatan 

1 2 3 

Hipovolemia 

Penyebab: 

1. Kehilangan 

cairan aktif 

2. Kegagalan 

mekanisme 

regulasi 

Setelah dilakukan intervensi 

keperawatan maka status cairan 

membaik, dengan kriteria hasil 

: 

Status Cairan (L.03028) 

1. Kekuatan nadi meningkat 

2. Output urine meningkat 

Manajemen hipovolemia 

(I.03116) 

Observasi: 

1. Periksan tanda dan gejala 

hipovolemias (mis. Nadi 

meningkat, nadi teraba lemah, 

tekanan darah menurun,  
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1 2 3 

3. Peningkatan  

permeabilitas 

kapiler 

1. Kekurangan 

intake cairan 

2. Evaporasi 

 

Gejala dan Tanda 

Mayor: 

Subjektif 

- 

Objektif: 

1. Frekuensi nadi 

meningkta 

2. Nadi teraba 

lemah 

3. Tekanan darah 

menurun 

4. Tekanan nadi 

menyempit 

5. Turgor kulit 

menurun 

6. Membrane 

mukosa kering 

7. Volume urine 

menurun 

8. Hematokrit 

meningkat 

 

Gejala dan Tanda 

Minor 

Subjektif;  

1. Merasa lemah 

2. Mengeluh haus 

Objektif: 

1. Pengisian vena 

menurun 

3. Membran mukosa lembab 

meningkat 

4. Pengisian vena meningkat 

Orotpnea menurun 

5. Dispnea menurun 

6. Paroxysmal nocturnal 

dyspnea (PND) menurun 

7. Edema anasarka menurun 

8. Edema perifer menurun 

9. Berat badan meningkat 

10. Distensi vena jugularis 

menurun 

11. Suara napas tambahan 

menurun 

12. Kongesti paru menurun 

13. Perasaan lemah menurun 

14. Rasa haus menurun 

15. Konsentrasi menurun 

16. Frekuensi nadi membaik 

17. Tekanan darah membaik 

18. Tekanan nadi membaik 

19. Turgor kulit membaik 

20. Jugular venous pressure 

(JVP) membaik 

21. Hemoglobin membaik 

22. Hematokrit membaik 

23. Central venous pressure 

membaik 

24. Refluks hepatojugular 

membaik 

25. Berat badan membaik 

26. Hepatomegali membaik 

27. Oliguria membaik 

28. Intake cairan membaik 

29. Status mental membaik 

30. Suhu tubuh membaik 

 

 

tekanan nadi menyempit, 

turgor kulit menurun, 

membrane mukosa kering, 

volume urine menurun, 

hematokrit meningkat, haus, 

lemah) 

2. Monitor intake dan output 

cairan 

Terapeutik 

1. Hitung kebutuhan cairan 

2. Berikan posisi Passive Leg 

Raising (PLR) 

3. Berikan asuhan cairan oral 

Edukasi 

1. Anjurkan memperbanyak 

asupan cairan oral 

2. Anjurkan menghindari 

perubahan posisi mendadak 

Kolaborasi 

1. Kolaborasi pemberian cairan  

IV isotonis (mis. NaCl, RL) 

2. Kolaborasi pemberian cairan 

IV hipotonis (mis. Glukosa 

2,5%, NaCl 0,4%) 

3. Kolaborasi pemberian cairan 

koloid (mis. Albumin, 

Plasmanate) 

Kolaborasi pemberian 

produk darah. 
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1 2 3 

2. Status mental 

berubah 

3. Suhu tubuh 

meningkat 

4. Konsentrasi urine 

meningkat 

Berat badan turun 

tiba-tiba 

  

 

(Sumber : PPNI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia, 2019 dan PPNI, Standar 

Intervensi Keperawatan Indonesia, 2018) 

 

4. Implementasi keperawatan 

Implementasi yang merupakan komponen  keempat  dari  proses 

keperawatan setelah merumuskan rencana asuhan keperawatan. Implementasi 

merupakan kategori dari perilaku keperawatan dimana tindakan yang diperlukan 

untuk mencapai suatu tujuan dan hasil yang dipekirakan dari asuhan keperawatan 

dilakukan dan diselesaikan. Dalam teori, implementasi dari rencana asuhan 

keperawatan mengikuti komponen perencanaan dari proses keperawatan (Potter 

and Perry, 2011). 

Implementasi keperawatan yang dapat dilakukan pada pasien hipovolemia 

adalah dengan menerapkan intervensi manajemen hipovolemia. Intervensi 

manajemenen hipovolemia terdiri dari empat tindakan yaitu tindakan observasi 

dengan memonitor tanda dan gejala hipovolemia serta memonitor intake dan 

output cairan pasien. Tindakan kedua yaitu terapeutik dengan memberikan posisi 

PLR kepeda pasien dan memberikan asupan oral berupa air kepada pasien. 

Tindakan ketiga edukasi dengan menganjurkan pasien meningkatkan asupan oral. 
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Tindakan terakhir yaitu kolaborasi dengan melakukan kolaborasi pemberian terapi 

cairan atau rehidrasi pasien dengan cairan infuse NaCl 0.9% sebanyak 2L. 

kolaborasi selanjutnya yaitu terapi pemberian obat sesuai dengan diagnosis medis 

pasien. 

5. Evaluasi keperawatan 

Evaluasi  keperawatan merupakan tahap akhir dari proses keperawatan, tahap 

penilaian atau perbandingan yang sistematis, dan terencana  tentang kesehatan pasien, 

dengan tujuan yang telah ditetapkan yang dilakukan secara berkesinambungan 

(Debora, 2013). Pada tahap evaluasi perawat membandingkan status kesehatan pasien 

dengan tujuan atau kriteria hasil yang telah ditetapkan. Menurut Alimul and Hidayat 

(2012), evaluasi terdiri dari dua kegiatan yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. 

Evaluasi proses dilakukan selama proses perawatan berlangsung atau menilai respon 

pasien, sedangkan evaluasi hasil dilakukan atas target tujuan yang telah dibuat. 

Format yang digunakan dalam tahap evaluasi menurut (Alimul and Hidayat, 

2012) yaitu format SOAP yang terdiri dari: 

a. Subjective, yaitu informasi berupa ungkapan yang didapat dari pasien setelah 

tindakan yang diberikan. Pada pasien GEA dengan hipovolemia diharapkan 

pasien tidak mengeluh haus, mulut kering, lemah dan sesak napas. 

b. Objective, yaitu informasi yang didapat berupa hasil pengamatan, penilaian, 

pengukuran yang dilakukan oleh perawat setelah tindakan dilakukan. Pada pasien 

GEA dengan hipovolemia indikator evaluasi menurut (PPNI, 2019), yaitu: 

1) Kekuatan nadi meningkat 

2) Output urine meningkat 
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3) Membran mukosa lembab meningkat 

4) Pengisian vena meningkat  

5) Dispnea menurun 

6) Berat badan meningkat 

7) Perasaan lemah menurun 

8) Rasa haus menurun 

9) Konsentrasi meningkat 

10) Frekuensi nadi membaik 

11) Tekanan darah membaik 

12) Tekanan nadi membaik 

13) Turgor kulit membaik 

14) Hematokrit membaik 

15) Intake cairan membaik 

16) Status mental membaik 

17) Suhu tubuh membaik 

c. Assesment, yaitu interprestasi dari data subjektif dan objektif 

d. Planning, yaitu perencanaan keperawatan yang akan dilanjutkan, dihentikan, 

dimodifikasi, atau ditambah dari rencana keperawatan yang sudah dibuat 

sebelumnya. 

 


