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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Asuhan keperawatan dengan hipovolemia pada pasien GEA yang dilakukan di 

IGD RSUP Sanglah Denpasar tahun 2021 dilakukan kepada dua pasien dengan 

keluhan yang sama. Pendokumentasian dilakukan dengan menggunakan proses 

keperawatan yang dimulai dari pengkajian keperawatan, diagnosis keperawata, 

perencanaan keperawatan, implementasi keperawatan, hingga evaluasi keperawatan. 

Simpulan yang didapat setelah melakukan pendokumentasian keperawatan, 

yaitu : 

1. Hasil pengkajian yang didapatkan pada kedua kasus kelolaan utama yaitu pasien 

datang ke IGD dengan keluhan diare, muntah, lemas, tekanan darah menurun, 

frekuensi nadi meningkat, turgor kulit menurun, mukosa bibir kering, dan 

hematokrit meningkat. 

2. Diagnosis keperawatan berdasarkan analisa data yang dilakukan pada kedua 

pasien adala hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif ditandai 

dengan pasien datang dengan keluhan diare, muntah, lemas, tekanan darah 

menurun, frekuensi nadi meningkat, turgor kulit menurun, mukosa bibir kering, 

dan hematokrit meningkat. 

3. Perencanaan keperawatan disusun berdasarkan intervensi utama yaitu 

manajemen hipovolemia dengan merencanakan intervensi inovatif yaitu 
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memberikan posisi PLR pada komponen tindakan terapeutik. Tujuan dan kriteria 

hasil menggunakan label status cairan yang disesuaikan dengan kedua pasien. 

4. Implementasi keperawatan disesuikan dengan perencanaan keperawatan yang 

disusun. Implementasi yang dilakukan adalah observasi, terapeutik, edukasi, dan 

kolaboratif serta memberikan intervensi inovasi berupa posisi PLR kepada kedua 

pasien yaitu dengan meninggikan ekstremitas bawah secara pasif setinggi 45o, 

hasil yang diperoleh dengan memberikan implementasi tersebut adalah status 

hemodinamik pasien meningkat. 

5. Evaluasi keperawatan dikaji setelah seluruh implementasi keperawatan selesai 

dilakukan yang berorientasi pada tujuan dan kriteria hasil yang ditetapkan. Hasil 

evaluasi yang didapatkan pada kedua kasus kelolaan utama yaitu tercapai dengan 

status cairan pasien membaik.  

6. Intervensi inovasi yang dilakukan adalah pemberian posisi Passive Leg Raising 

(PLR) sebagai parameter responsive cairan. Setelah dilakukan kepada kedua 

pasien kelolaan utama didapatkan bahwa PLR efektif digunakan sebagai 

parameter responsive cairan pada pasien hipovolemia. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil karya tulis ilmiah yang sudah disusun, adapun saran dari 

penulis yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan diantaranya: 

1. Bagi Kepala Bidang Keperawatan di RSUP Sangla Denpasar 

Hasil penelitian PLR sangat efektif untuk dijadikan parameter responsive cairan 

pada pasien hipovolemia di ruang IGD, sehingga hasil penelitian ini bisa menjadi 
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bahan pertimbangan untuk mengatasi hipovolemia secara cepat dan tepat dengan 

menetapkan SOP PLR sebagai parameter responsive cairan untuk pasien 

hipovolemia. 

2. Bagi Instintusi Pendidikan 

Institusi pendidikan agar mempertimbangan menggunakan karya tulis ilmiah ini 

sebagai bahan ajar untuk perbandingan dalam memberikan konsep asuhan 

keperawatan hipovolemia secara teori ataupun praktik terhadap mahasiswa agar lebih 

terpapar. 

 


