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ABSTRAK 

“ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN DENGAN DIABETES MELITUS    

TIPE II DI RUANG FLAMBOYAN RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE 

SAMARINDA” 

Ghina Fansuri1), Supriadi2), Arifin Hidayat3) 

1) Mahasiswa Prodi D-III Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kaltim 

2), 3)   Dosen Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kaltim 

Pendahuluan : Diabetes Melitus merupakan menurunnnya kemampuan sel untuk 

menerima insulin yang disebut dengan resistensi insulin. Berdasarkan IDF, 

Indonesia masih menempati peringkat ke-6 penderita Diabetes Melitus didunia 

pada tahun 2017. Studi kasus ini bertujuan untuk mempelajari dan memahami  

mengenai asuhan keperawatan pasien dengan Diabetes Melitus tipe II di RSUD 

Abdul Wahab Sjahranie 

Metode : Penulisan ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan 

Asuhan Keperawatan dengan 2 responden yang dirawat di Ruang Flamboyan 

RSUD Abdul Wahab Sjahranie. Pengumpulan data menggunakan format Asuhan 

Keperawatan yang meliputi Pengkajian, Diagnosa, Intervensi, Implementasi, 

Evaluasi Keperawatan.  

Hasil dan Pembahasan : Berdasarkan analisa data diperoleh pengkajian 

membutuhkan keterampilan komunikasi yang efektif dan observasi, diagnosa 

keperawatan disesuaikan dengan kondisi klien dan didapatkan diagnosa  

ktidakstabilan kadar glukosa darah, resiko defisit nutrisi, gangguan integritas 

jaringan, hipertermia, resiko infeksi, ansietas, defisit perawatan diri dan 

ketidakpatuhan. Perencanaan dan pelaksanaan ditunjang dengan fasilitas dan 

sarana yang mendukung, evaluasi dilakukan secara langsung baik formatif 

maupun sumatif. 

Kesimpulan : Pada pasien I dan II terdapat 2 masalah yang belum teratasi yaitu 

ketidakstabilan kadar glukosa darah dan gangguan integritas jaringan dan pada 

pasien I terdapat 3 masalah teratasi seperti resiko defisit nutrisi, resiko infeksi dan 

ansietas. Sedangkan pada pasien II terdapat 4 masalah yang teratasi seperti 

hipertermi, ansietas, defisit perawatan diri dan ketidakpatuhan. 

Saran : Diharapkan untuk kedepannya bagi tenaga kesehatan untuk 

meningkatkan keterampilan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan 

pada pasien diabetes melitus tipe II. 

 

Kata Kunci : Asuhan Keperawatan, Diabetes Melitus Tipe II. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia kini menghadapi tantangan beban ganda penyakit akibat penyakit tidak 

menular terus bertambah, sedangkan insiden penyakit menular masih tinggi. 

Masalah ini semakin kompleks dengan meningkatnya usia harapan hidup di 

Indonesia. Peningkatan beban karena penyakit tidak menular ini terjadi karena 

adanya era globalisasi yang mengubah pola hidup  di masyarakat, mulai dari 

sosial ekonomi, pekerjaan dan tingginya angka harapan hidup. Perubahan tersebut 

menimbulkan penyakit kronis seperti jantung, diabetes melitus, hipertensi dan 

penyakit kronis lainnya (Atoillah, 2017) 

Dalam kurun waktu dari tahun 1990 hingga tahun 2016 angka penyakit tidak 

menular di Indonesia telah meningkat drastis. Kematian akibat Penyakit Tidak 

Menular (PTM) diperkirakan akan terus meningkat. Perubahan fenomena ini 

terjadi akibat perilaku pola hidup yang tidak sehat (Kemenkes RI, 2016).   

Berdasarkan perolehan data International Diabetes Federation (IDF) tingkat 

prevalensi global pada tahun 2017 sebesar 425 juta penduduk dunia mengalami 

diabetes dan diperkirakan pada tahun 2045 mengalami peningkatan menjadi 48% 

(629 juta) diantara usia penderita DM 20-79 tahun. Pada tahun 2017 Indonesia 

berada diperingkat 6 dunia dengan jumlah penderita diabetes sebanyak 10.3 juta, 

dan diperkirakan jumlah ini akan meningkat di tahun 2045 sebanyak 16.7 juta 

1 
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penderita. (International Diabetes Federation, 2017). Data menunjukkan bahwa 

Diabetes merupakan penyebab kematian terbesar nomor 2 di Indonesia dengan 

persentase sebesar 8,5%, setelah Stroke (10,9%) (Riskesdas, 2018).  

Prevalensi diabetes melitus di Kalimantan Timur meningkat dari tahun 2013 

sebesar 2,3% menjadi 3,3% pada tahun 2018 (Riskesdas, 2013-2018). Pada tahun 

2017 penderita diabetes melitus adalah sebanyak 13.141 orang, dengan laki-laki 

sebanyak 4.936 orang dan perempuan sebanyak 8.205 orang (Dinas Kesehatan 

Kalimantan Timur, 2017) 

Diabetes umumnya diklarifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu diabetes melitus 

tipe 1 dan diabetes melitus tipe 2. Diabetes melitus tipe 1 terjadi karena kelainan 

autoimun di mana sel beta pankreas hancur pada orang yang rentan secara genetik 

dan tidak menghasilkan insulin. Diabetes melitus tipe 1 biasanya didiagnosa pada 

anak-anak dan dewasa muda, diabetes melitus jenis ini hanya terjadi 5% pada 

orang dengan diabetes yang ditandai dengan kerusakan pada sel beta pankreas 

(Centers for Disease Control and Prevention, 2014). Diabetes tipe 2 adalah 

menurunnnya kemampuan sel untuk menerima insulin yang disebut dengan 

resistensi insulin. Diabetes tipe 2 ditemukan pada orang dewasa 90% hingga 95% 

dari semua kasus diabetes (CDC, 2014). 

Berdasarkan dari data RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda di ruang 

Flamboyan bahwa penderita diabetes melitus tipe II terhitung dari bulan Juli tahun 

2017 jumlah pasien diabetes melitus sebanyak 101 orang dan dalam rentang bulan 
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Januari hingga Juni tahun 2018 jumlah pasien diabetes melitus tipe II sebanyak 52 

orang. 

Tingginya angka kejadian diabetes melitus tipe II di RSUD Abdul Wahab 

Sjahranie Samarinda diakibatkan oleh usia, gaya hidup yang tidak sehat seperti 

banyaknya konsumsi makanan tinggi karbohidrat, jarang makan buah dan sayur 

serta malas berolahraga. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Isnaini, N. (2018) 

yang menyatakan bahwa usia, aktivits fisik, indeks massa tubuh (IMT), tekanan 

darah tinggi, stress, gaya hidup, adanya riwayat keluarga, hiperlipidemia dan 

kelainan lainnya. Sebagai salah satu faktor yang menyebabkan Diabetes Mellitus 

tipe II. 

Menurut kriteria diagnostik Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI) 

tahun 2015, seseorang didiagnosa menderita DM jika memiliki kadar glukosa 

darah sewaktu >200 mg/dl dan kadar glukosa darah puasa >126 mg/dl. 

Manifestasi klinis DM yang sangat khas adalah frekuensi berkemih (poliuria) 

yang meningkat, rasa haus berlebihan (polidipsia), rasa lapar yang semakin besar 

(polifagia), keluhan lelah dan mengantuk, serta menurunnya berat badan (Brunner 

& Suddart, 2015). Meningkatnya kadar glukosa darah dapat menimbulkan 

berbagai masalah-masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup 

pasien dengan diabetes melitus. 

Masalah keperawatan yang sering muncul pada pasien dengan diabetes melitus 

adalah ketidakstabilan kadar gula darah berhubungan dengan 

hiperglikemi/hipoglikemi, defisit nutrisi berhubungan dengan penurunan 
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metabolisme karbohidrat akibat defisiensi insulin, gangguan integritas kulit 

berhubungan dengan penurunan sensasi sensori, gangguan sirkulasi, penurunan 

aktivitas atau mobilisasi, ketidakpatuhan berhubungan dengan program terapi 

lama. (PPNI, 2016). 

Upaya untuk mengatasi masalah keperawatan ketidakstabilan kadar gula darah 

adalah dengan menganjurkan pasien dalam mengatur pola makan, latihan fisik, 

monitor gula darah dan penggunaan terapi yang sesuai, gangguan pemenuhan 

nutrisi pada pasien dengan diabetes melitus yaitu dengan tentukan program diet 

dan pola makan pasien dengan menggunakan prinsip 3J yakni, jumlah, jenis dan 

jadwal makan. Gangguan integritas kulit dengan kaji kulit, area sirkulasi dan 

perawatan luka. Ketidakpatuhan dengan membantu pasien dan keluarga 

memahami kebutuhan untuk mengikuti program terapi dan konsekuensi akibat 

ketidakpatuhan (NANDA, 2018). 

Pasien diabetes melitus jika tidak segera ditangani dapat menimbulkan berbagai 

komplikasi pada organ tubuh seperti komplikasi neuropati, nefropati, retinopati, 

kaki diabetik dan komplikasi lainnya (Ertana, 2016). Diabetes melitus yang 

disertai dengan komplikasi harus menjalani pengobatan yang kompleks dan 

perawatan dalam jangka waktu yang lama, hal ini tentunya akan membutuhkan 

pembiayaan yang lebih besar. Selain pembiayaan yang banyak, kualitas hidup 

penderita diabetes melitus tentu akan mengalami gangguan, sehingga hal ini akan 

menimbulkan dampak terhadap kehidupan para penderita diabetes melitus. 
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Untuk mengatasi dampak yang timbul, maka diperlukannya peran perawat dalam 

memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif  terhadap pasien dengan 

diabetes melitus yang meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi. Sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi pada pasien 

diabetes melitus. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mendapatkan gambaran pelaksanaan 

“Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Diabetes Melitus Di Ruang 

Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 

Kalimantan Timur”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan meningkatnya prevalensi diabetes melitus dan resiko 

terjadinya komplikasi pada pasien diabetes melitus, maka didapat rumusan 

masalah sebagai berikut : 

“Bagaimana Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Diabetes Melitus Di 

Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Kalimantan 

Timur ? ” 

1.3  Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Asuhan 

Keperawatan Pada Pasien Dengan Diabetes Melitus Di Rumah Sakit Umum 

Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Kalimantan Timur. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Melakukan pengkajian pada pasien penderita Diabetes Melitus 

1.3.2.2 Melakukan analisa data pada pasien penderita Diabetes Melitus 

1.3.2.3 Merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien penderita Diabetes 

Melitus  

1.3.2.4 Menyusun rencana asuhan keperawatan pada pasien penderita Diabetes 

Melitus  

1.3.2.5 Melakukan tindakan keperawatan pada pasien penderita Diabetes Melitus  

1.3.2.6 Melakukan evaluasi keperawatan pasien penderita Diabetes Melitus 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Penulis 

Hasil dari studi kasus ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan 

dan menambah wawasan dalam melakukan asuhan keperawatan penderita 

Diabetes Melitus. 

1.4.2 Bagi Tempat Penulisan 

Hasil studi kasus ini di harapkan dapat memberikan manfaat khususnya agar dapat 

menambah referensi perpustakaan sebagai bahan acuan studi kasus yang akan 

datang. 

1.4.3 Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Profesi Keperawatan 

Hasil studi kasus ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi 

perkembangan keperawatan dan sebagai acuan untuk meningkatkan pengetahuan 

dan pemahaman tentang asuhan keperawatan penderita Diabetes Melitus. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Dasar Diabetes Melitus 

2.1.1 Definisi Diabetes Melitus 

Diabetes Mellitus merupakan sekelompok kelainan heterogen yag ditandai oleh 

kenaikan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Glukosa secara normal 

bersirkulasi dalam jumlah tertentu dalam darah. Glukosa dibentuk dihati dari 

makanan yang dikonsumsi. Insulin, yaitu suatu hormon yang diproduksi pankreas, 

mengendalikan kadar glukosa dalam darah dengan mengatur produksi dan 

penyimpanannya (Brunner & Suddart, 2015). 

Diabetes mellitus, lebih mudah disebut diabetes, adalah kondisi kronis yang 

terjadi ketika ada meningkatkan kadar glukosa dalam darah karena tubuh tidak 

bisa menghasilkan atau cukup hormon insulin atau menggunakan insulin secara 

efektif (International Diabetes Federation, 2017).  

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Diabetes 

Mellitus adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh jumlah hormon insulin yang 

tidak mencukupi atau tidak dapat bekerja secara normal, padahal hormon ini 

memiliki peran utama dalam mengatur kadar glukosa dalam darah. 
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2.1.2 Klasifikasi Diabetes Melitus 

American Diabetes Assosiation (ADA) membuat klasifikasi empat klinis 

gangguan intoleransi glukosa yaitu : 

2.1.2.1 Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM) 

IDDM yaitu defisiensi insulin karena kerusakan sel-sel langerhans yang 

berhubungan dengan tipe HLA (Human Leucocyte Antigen) spesifik, presdiposisi 

pada fenomena autoimun (cenderung ketosis dan terjadi pada usia muda). 

Kelainan ini terjadi karena kerusakan sistem imunitas (kekebalan tubuh) yang 

kemudian merusak sel-sel langerhans di pankreas. Kelainan ini berdampak pada 

penurunan produksi insulin. IDDM tergantung insulin biasanya terjadi pada masa 

anak-anak atau dewasa muda dan menyebabkan ketoasidosis jika pasien tidak 

diberikan terapi insulin ( IDF, 2017). 

2.1.2.2 Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM) 

NIDDM atau diabetes tipe 2 biasanya terjadi pada usia dewasa (WHO, 2014). 

Seringkali diabetes tipe 2 didiagnosis beberapa tahun setelah onset, yaitu setelah 

komplikasi muncul sehingga tinggi insidensinya sekitar 90% dari penderita DM 

diseluruh dunia dan sebagian besar merupakan akibat dari memburuknya faktor 

resiko seperti kelebihan berat badan dan kurangnya aktivitas fisik (WHO, 2014) 

2.1.2.3 Gestasional Diabetes Mellitus (GDM) 

Gestasional Diabetes Mellitus (GDM) adalah diabetes yang didiagosis selama 

kehamilan yang ditandai dengan hiperglikemia (kadar glukosa darah diatas 

normal) (ADA, 2015). Wanita dengan diabetes gestational memiliki peningkatan 
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risiko komplikasi selama kehamilann dan saat melahirkan, serta memiliki risiko 

diabetes tipe 2 yang lebih tinggi di masa depan (IDF, 2014).  

2.1.2.4 Tipe diabetes lainnya adalah : 

Diabetes melitus tipe khusus merupakan diabetes yang terjadi karena adanya 

kerusakan pada pankreas yang memproduksi insulin dan mutasi gen serta 

mengganggu sel beta pankreas, sehingga mengakibatkan kegagalan dalam 

menghasilkan insulin secara teratur sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sindrom 

hormonal yang dapat mengganggu sekresi dan menghambat kerja insulin yaitu 

sindrom chusing, akromegali dan sindrom genetik (ADA, 2015). 

2.1.3 Kriteria Diagnosis Diabetes Melitus 

PERKENI (2015) membagi alur diagnosis Diabetes Mellitus menjadi dua bagian 

besar berdasarkan ada tidaknya gejala khas Diabetes Mellitus. Gejala khas 

Diabetes Mellitus terdiri dari poliuria, polidipsi, polifagi dan berat badan menurun 

tanpa sebab yang jelas, sedangkan gejala tidak khas DM diantaranya lemas, 

kesemutan, luka yang sulit sembuh, gatal, mata kabur, disfungsi ereksi (pria) dan 

pruritus vulva (wanita). Apabila ditemukan gejala khas DM, pemeriksaan gula 

darah abnormal satu kali saja sudah cukup untuk menegakkan diagnosis, namun 

apabila tidak ditemukan gejala khas DM, maka diperlukan dua kali pemeriksaan 

glukosa darah abnormal. Diagnosis DM juga dapat ditegakkan melalui cara pada 

tabel berikut : 

 

 

 



10 

 

 

 

Tabel 2.1. Kriteria Diagnosis Diabetes Mellitus 

No. Kriteria Diagnosis Diabetes Mellitus 

1. 
Gejala klasik Diabetes Mellitus + glukosa plasma sewaktu >200 mg/dL 

(11,1 mmol/L). Glukosa plasma sewaktu merupakan hasil pemeriksaan 

sesaat pada suatu hari tanpa memperhatikan waktu makan terakhir. 

2. 
Gejala klasik Diabetes Mellitus + glukosa plasma puasa <126 mg/dL (7,0 

mmol/L). Puasa diartikan pasien tidak mendapat kalori tambahan 

sedikitnya 8 jam. 

3. 
Glukosa plasma 2 jam pada TTGO >200 mg/dL (11,1 mmol/L). TTGO 

dilakukan dengan standar WHO, menggunakan beban glukosa yang setara 

dengan 75 gram glukosa anhidrus yang dilarutkan ke dalam air. 

(IDF, 2017) 

 

Kriteria diagnostik WHO untuk diabetes melitus pada sedikitnya 2 kali 

pemeriksaan adalah : 

1) Glukosa plasma sewaktu >200 mg/dL (11,1 mmol/L). 

2) Glukosa plasma puasa >140 mg/dL (7,8 mmol/L). 

3) Glukosa plasma dari sampel yang diambil 2 jam kemudian sesudah 

mengkonsumsi 75 gr karbohidrat (2 jam post prandial) >200 mg/dL (11,1 

mmol/L) (Nanda NIC NOC, 2015) 

2.1.4 Etiologi Diabetes Melitus 

Diabetes Mellitus tipe II disebabkan oleh kegagalan relatif sel   dan resistensi 

insulin. Resisten Insulin adalah turunnya kemampuan insulin untuk merangsang 

pengambilan glukosa oleh jaringan perifer dan untuk menghambat produksi 

glukosa oleh hati. Hal ini mengakibatkan terjadinya hiperglikemia kronik dan 

dalam jangka panjang dapat terjadi komplikasi yang serius. Secara keseluruhan 

gangguan ini bersifat merusak dan memburuk secara progresif dengan berjalannya 

waktu (Raymond, 2016). 

ᵦ 
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Sel ᵦ yang tidak mampu mengimbangi resistensi insulin ini sepenuhnya, artinya 

terjadi defisiensi relatif insulin. Ketidakmampuan ini terlihat dari berkurangnya 

sekresi insulin pada ransangan glukosa, keadaan inilah yang menyebabkan adanya 

keterlambatan sekresi insulin yang cukup untuk menurunkan kadar glukosa 

postprandial pada jaringan perifer seperti jaringan lemak dan jaringan otot 

(Raymond, 2016). 

2.1.5 Faktor Resiko Diabetes Melitus 

2.1.5.1 Faktor resiko yang dapat diubah 

1) Gaya Hidup  

Gaya hidup merupakan perilaku seseorang yang ditunjukkan dalam aktivitas 

sehari-hari. Makanan cepat saji, olahraga tidak teratur dan minuman bersoda 

adalah salah satu gaya hidup yang dapat memicu terjadinya diabetes mellitus tipe 

II (IDF, 2017), (Isnaini, 2018). 

2) Pola Makan 

Pola makan merupakan salah satu komponen yang penting dalam menjaga agar 

tubuh dalam keadaan stabil dan tidak berisiko menimbulkan kasus diabetes 

mellitus. Tingginya jumlah penderita diabetes mellitus di Indonesia diakibatkan 

oleh kebiasaan pola makan orang Indonesia yang terlalu banyak mengkonsumsi 

karbohidrat dan ketidakseimbangan konsumsi dengan kebutuhan energi, bila 

kondisi tersebut berlangsung terus menerus dapat menimbulkan terjadinya 

diabetes mellitus (Isnaini, 2018). 
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3) Obesitas 

Peningkatan Indeks Massa Tubuh (IMT) dipengaruhi oleh faktor gaya hidup 

seperti kelebihan berat badan atau tidak berolahraga sngat terkait dengan 

perkembangan diabetes mellitus tipe II. Adanya pengaruh indeks massa tubuh 

terhadap diabetes mellitus ini bisa disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik serta 

tingginya konsumsi protein, karbohidrat dan lemak yang merupakan faktor risiko 

dari obesitas (Isnaini, 2018). 

Kondisi tersebut dapat dapat menyebabkan meningkatnya asam lemak atau Free 

Fatty Acid (FFA) dalam sel. Peningkatan FFA ini akan menyebabkan menurunnya 

pengambilan glukosa kedalam membran plasma, dan akan menyebabkan 

terjadinya resistensi insulin pada jaringan otot dan adipose (Isnaini, 2018). 

4) Tekanan Darah Tinggi 

Tekanan darah yang tinggi dapat menyebabkan pendistribusian gula pada sel tidak 

berjalan optimal sehingga akan terjadi akumulasi gula dan kolesterol dalam darah. 

Tekanan darah diatas 120/90 mmHg memiliki risiko diabetes mellitus dua kali 

lipat dibandingkan dengan orang yang tekanan darahnya normal (Brunner & 

Suddart, 2015). 

5) Stress 

Stress erat hubungannya dengan timbulnya diabetes. Berdasarkan penelitian 

Berkat (2018) menunjukkan adanya hubungn antara tingkat stress terhadap kadar 

glukosa darah penderita diabetes. Selama stress hormon-hormon yang mengarah 

pada kadar glukosa darah akan meningkat seperti epinefrin, kortisol, glukagon, 

kortikosteroid dan tiroid. Stress fisik maupun emosional mengaktifkan sistem 
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neuroendokrin dan sistem syaraf simpatis sehingga meningkatkan kadar glukosa 

darah. 

6) Kebiasaan Merokok 

Kebiasaan merokok  dapat mempengaruhi ketebalan plasma  dinding pembuluh  

darah (aterosklerosis)  dan  dapat  menyebabkan  komplikasi  kardiovaskuler.  

Menurut Halim, C. (2017), kebiasaan merokok berhubungan dengan peningkatan 

prevalensi metabolic syndrome dan peningkatan Indeks Masa Tubuh (IMT).   

Peningkatan ini berhubungan dengan peningkatan risiko penurunan HDL (High 

Desity Lipoprotein) kolesterol dan tingginya triglycerides dan peningkatan  

lingkar  pinggang. Merokok merupakan salah satu faktor risiko dari diabetes 

mellitus tipe II. Kebiasaan merokok dapat mempengaruhi ketebalan plasma 

dinding pembuluh darah (atherosklerosis) dan dapat menyebabkan komplikasi 

kardiovaskuler (Halim, C. 2017). 

2.1.5.2 Faktor resiko yang dapat diubah 

1) Usia 

Faktor usia mempengaruhi penurunan pada semua sistem tubuh, tidak terkecuali 

sistem endokrin. Penambahan usia menyebabkan kondisi resistensi pada insulin 

yang berakibat tidak stabilnya gula darah sehingga banyaknya kejadian diabetes 

mellitus. Semakin bertambahnya usia maka semakin tinggi risiko terkena diabetes 

mellitus tipe II. DM tipe II biasanya terjadi pada orang dewasa setengah baya, 

paling sering setelah memasuki usia 45 tahun (Isnaini, 2018). 
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2) Riwayat Keluarga 

Diabetes Mellitus dapat menurun menurut silsilah keluarga yang mengidap 

diabetes. Ini terjadi karena DNA pada orang DM akan ikut diinformasikan pada 

gen berikutnya terkait dengan penurunan produksi insulin. Fakta menunjukkan 

bahwa mereka yang memiliki ibu penderita DM tingkat risiko terkena DM sebesar 

3,4 kali lipat lebih tinggi dan 3,5 kali lipat lebih tinggi jika memiliki ayah 

penderita DM. Apabila kedua orangtua menderita DM, maka akan memiliki risiko 

terkena DM sebesar 6,1 kali lipat lebih tinggi (Nuraisyah, 2017). 

3) Ras atau Latar Belakang Etnis 

Di Amerika Serikat, orang Hispanik, Negro, sebagian penduduk asli Amerika dan 

Asia memiliki insidens diabetes yang lebih tinggi daripada penduduk kulit putih. 

Sebagian penduduk asli Amerika, seperti suku Pima, mempunyai angka diabetes 

sebesar 20% hingga 50% (Brunner & Suddart, 2015). 

2.1.6 Manifestasi Klinik Diabetes Melitus 

2.1.6.1 Poliuri (Peningkatan pengeluaran urin) 

Peningkatan pengeluaran urine mengakibatkan glikosuria karena glukosa darah 

sudah mencapai kadar “ambang ginjal”, yaitu 180 mg/dL pada ginjal yang 

normal. Dengan kadar glukosa darah 180 mg/dL, ginjal sudah tidak bisa 

mereabsobsi glukosa dari filtrat glomerulus sehingga timbul glikosuria. Karena 

glukosa menarik air, osmotik diuresis akan terjadi mengakibatkan poliuria 

(Anggit, 2017). 
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2.1.6.2 Polidipsia (Peningkatan rasa haus) 

Peningkatan pengeluaran urine yang sangat besar dapat menyebabkan dehidrasi 

ekstrasel. Dehidrasi intrasel mengikuti ekstrasel karena air intrasel akan berdifusi 

keluar sel mengikuti penurunan gradien konsentrasi ke plasma yang hipertonik 

(sangat pekat). Dehidrasi intrasel merangsang pengeluaran ADH (Antidiuretic 

Hormone) dan menimbulkan rasa haus (Anggit, 2017). 

2.1.6.3 Polifagia (Peningkatan rasa lapar) 

Sel tubuh mengalami kekurangan bahan bakar sehingga pasien merasa sering 

lapar dan lemas, hal tersebut disebabkan karena glukosa dalam tubuh semakin 

habis sedangkan kadar glukosa dalam darah cukup tinggi (PERKENI, 2015). 

2.1.6.4 Rasa lelah dan kelemahan otot 

Rasa lelah dan kelemahan otot terjadi karena katabolisme protein diotot dan 

ketidakmampuan organ tubuh untuk menggunakan glukosa sebagai energy 

sehingga hal ini membuat pasien dengan diabetes mellitus sering merasa lelah 

(Anggit, 2017). 

2.1.6.5 Berat badan turun 

Turunnya berat badan pada pasien dengan diabetes melitus disebabkan karena 

tubuh terpaksa mengambil dan membakar lemak dan protein sebagai energi 

(Anggit, 2017). 

2.1.7 Patofisiologi Diabetes Melitus 

Pada diabetes tipe II terdapat dua masalah utama yang berhubungan dengan 

insulin. Pada diabetes mellitus tipe II jumlah insulin kurang (Defisiensi Insulin) 

dan jumlah reseptor insulin dipermukaan sel berkurang. Sehingga jumlah glukosa 
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yang masuk ke dalam sel berkurang (Resistensi insulin). Keadaan ini 

menyebabkan sebagian besar glukosa tetap berada dalam sirkulasi darah sehingga 

terjadi hiperglikemia. Ginjal tidak dapat menahan keadaan hiperglikemi ini, 

karena ambang batas reabsorpsi ginjal untuk gula darah adalah 180 mg/dL bila 

melebihi ambang batas ini, ginjal tidak bisa menyaring dan mereabsorpsi sejumlah 

glukosa dalam darah. Sehingga kelebihan glukosa dalam tubuh dikeluarkan 

bersama dengan urin yang disebut dengan glukosuria. 

Glukosuria menyebabkan terjadinya diuresis osmotik yang ditandai dengan 

pengeluaran urin yang berlebihan (poliuria). Poliuria pada pasien DM 

mengakibatkan terjadinya dehidrasi intraseluler. Hal ini merangsang pusat haus 

sehingga pasien akan merasakan haus terus menerus sehingga pasien akan banyak 

minum (Polidipsia). Glukosa yang hilang melalui urin dan resistensi insulin 

menyebabkan kurangnya glukosa yang akan diubah menjadi energi sehingga 

menimbulkan rasa lapar yang menyebabkan pasien DM banyak makan (Polifagia) 

sebagai kompensasi terhadap kebutuhan energi, pasien akan merasa mudah lelah 

dan mengantuk jika tidak ada kompensasi terhadap kebutuhan energi. 

Menurunnya transport glukosa ke sel menyebabkan terjadinya katabolisme 

glikogen, lemak dan protein yang menyebabkan pasien DM sering mengalami 

kelelahan dan kelemahan otot, terlalu banyak pemecahan lemak dapat 

meningkatkan produksi keton yang menyebabkan peningkatan keasaman darah 

(Asidosis). Defisiensi insulin mempengaruhi sintesis protein menyebabkan 

penurunan anabolisme protein sehingga menurunkan sistem kekebalan tubuh dan 

meningkatkan resiko infeksi pada pasien dengan diabetes melitus. Keadaan 
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hiperglikemia dapat juga menyebabkan peningkatan viskositas darah dan 

angiopati diabetik sehingga suplai O2 dan nutrisi ke jaringan akan berkurang 

menyebabkan terjadinya komplikasi kronik diabetik, mikroangiopati dan 

makroangiopati. 

Terjadinya komplikasi pada pasien diabetes melitus dipengaruhi oleh dua hal, 

ketidaktahuan pasien dalam pencegahan maupun perawatan dan ketidakpatuhan 

pasien dalam menjalankan terapi yang dibeikan oeh tenaga kesehatan, seperti diit, 

latihan fisik, pengobatan dan monitoring kadar glukosa darah (Anggit, 2017), 

(Brunner & Suddart, 2015), (Nanda NIC NOC, 2015) dan (Rohmawardani, 2018). 
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2.1.8 Komplikasi Diabetes Melitus 

Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang dapat menimbulkan 

berbagai macam komplikasi, antara lain : 

2.1.8.1 Komplikasi Metabolik Akut 

Komplikasi metabolik akut pada penyakit diabetes melitus terdapat tiga macam 

yang berhubungan dngan gangguan keseimbangan kadar glukosa darah jangka 

pendek, dintaranya : 

Hipoglikemia (kadar gula darah yang abnormal rendah) terjadi ketika kadar 

glukosa darah turun di bawah 50 hingga 60 mg/dL (2,7 hingga 3,3 mmol/L). 

Keadaan ini dapat terjadi akibat pemberian insulin atau preparat oral yang 

berlebihan, konsumsi makanan yang terlalu sedikit atau karena aktivitas fisik yang 

berat (Brunner & Suddart, 2015). Komplikasi akut lainnya adalah ketoasidosis 

diabetik (KAD) yang disebabkan karena kelebihan kadar glukosa dalam darah 

sedangkan kadar insulin dalam tubuh sangat menurun hingga mengakibatkan 

terjadinya pemecahan lemak yang menyebabkan peningkatan kadar keton dalam 

tubuh, KAD ditandai dengan trias hiperglikemia, dehidrasi, kehilangan elektrolit 

dan asidosis (Brunner & Suddart, 2015). Dan Sindrom Hiperglikemik 

Hiperosmolar Non Ketonik (HHNK) yang merupakan komplikasi diabetes melitus 

yang ditandai dengan hiperglikemia berat dengan kadar glukosa serum lebih dari 

600 mg/dL (Brunner & Suddart, 2015). 
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2.1.8.2 Komplikasi Metabolik Kronik 

Angka kematian yang berkaitan dengan ketoasidosis dan infeksi pada pasien-

pasien diabetes tampak terus menurun, tetapi kematian akibat komplikasi 

kardiovaskuler dan renal mengalami kenaikan yang mengkhawatirkan. 

Komplikasi jangka panjang atau komplikasi kronis diabetes dapat menyerang 

semua sistem organ dalam tubuh. Komplikasi kronis diabetes antara lain : 

1) Komplikasi pembuluh darah kecil (mikrovaskuler) 

Komplikasi pada pembuluh darah kecil (mikrovaskuler) yaitu, kerusakan retina 

mata (retinopati) yang merupakan suatu mikroangiopati ditandai dengan 

kerusakan dan sumbatan pembuluh darah kecil pada retina mata (Brunner & 

Suddart, 2015). Komplikasi mikrovaskuler lainnya adalah kerusakan ginjal yang 

pada pasien diabetes melitus ditandai dengan albuminuria menetap (>300 mg/ 24 

jam). Nefropati diabetik merupakan penyebab utama terjadinya gagal ginjal 

terminal (Brunner & Suddart, 2015). Neuropati diabetik juga merupakan 

komplikasi yang paling sering ditemukan pada pasien diabetes melitus. Neuropati 

diabetik mengacu pada sekelompok penyakit yang menyerang semua tipe syaraf, 

termasuk saraf perifer (sensorimotor) dan otonom. Kelainan tersebut tampak 

beragam secara klinis bergantung pada lokasi sel syaraf yang terkena (Brunner & 

Suddart, 2015). 

2) Komplikasi pembuluh darah besar (makrovaskuler) 

Komplikasi pada pembuluh darah besar (makrovaskuler) yaitu, perubahan 

atherosklerotik dalam pembuluh darah koroner menyebabkan peningkatan 
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insidens infark miokard pada pasien diabetes. Pada penyakit diabetes terdapat 

pengingkatan kecenderungan untuk mengalami komplikasi infark miokard dan 

kecenderungan untuk mendapatkan serangan infark yang kedua. Salah satu ciri 

unik pada panyakit arteri koroner yang diderita oleh pasien-pasien diabetes adalah 

tidak terdapatnya gejala iskemik yang khas. Jadi, pasien mungkin tidak 

memperlihatkan tanda-tanda awal penurunan aliran darah koroner dan dapat 

mengalami infark miokard asimtomatik (silent) dimana keluhan sakit dada atau 

gejala khas lainnya tidak dialaminya. Kurangnya gejala iskemik ini disebebkan 

oleh neuropati otonom (Brunner & Suddart, 2015).  

Kemudian pasien dengan diabetes melitus berisiko dua kali lipat dibandingkan 

dengan pasien non diabetes melitus untuk terkena penyakit serebrovaskular. 

Gejala yang ditimbulkan menyerupai gejala pada komplikasi akut DM , seperti 

adanya keluhan pusing atau vertigo, gangguan penglihatan, kelemahan dan bicara 

pelo. Karena itu pemeriksaan kadar gula darah sangat penting pada pasien yang 

mengeluhkan semua gejala diatas (Brunner & Suddart, 2015).  

Perubahan atheroskerotik dalam pembuluh darah besar pada ekstremitas bawah 

merupakan penyebab meningkatnya insidens penyakit oklusi arteri perifer pada 

pasien diabetes. Tanda dan gejala penyakit vaskuler perifer dapat mencakup 

berkurangnya denyut nadi perifer dan klaudikasio intermitten (nyeri pada pantat 

atau betis ketika berjalan). Bentuk penyakit oklusif arteri yang parah pada 

ekstremitas bawah ini merupakan penyebab utama meningkatnya insidens 

gangren dan amputasi pada pasien-pasien diabetes (Brunner & Suddart, 2015). 
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2.1.9 Penatalaksanaan 

Pengobatan bertujuan untuk mengurangi gejala-gejala, mengusahakan keadaan 

gizi dimana berat badan ideal dan mencegah terjadinya komplikasi. Secara garis 

besar pengobatannya dilakukan dengan : 

2.1.9.1 Pengelolaan makan 

Diet yng dianjurkan yaitu diet rendah kalori, rendah lemak, rendah lemak jenuh, 

dan tinggi serat. Jumlah asupan kalori ditujukan untuk mencapai berat badan 

ideal. Selain itu, karbohidrat kompleks merupakan pilihan dan diberikan secara 

terbagi dan seimbang sehingga tidak menimbulkan puncak glukosa darah yang 

tinggi setelah makan. Pengaturan pola makan dapat dilakukan berdasarkan 3J 

yaitu jumlah, jadwal dan jenis diet  

1) Jumlah yaitu jumlah kalori setiap hari yang diperlukan oleh seseorang untuk 

memenuhi kebutuhan energi. Jumlah kalori ditentukan sesuai dengan IMT (Indeks 

Massa Tubuh) dan ditentukan dengan satuan kilo kalori (Kkal). 

                  IMT = BB (kg)/TB (m2) 

Setelah itu kalori dapat ditentukan dengan melihat indikator berat badan ideal 

yaitu : 

Tabel 2.2. Kisaran kalori tubuh 

Indikator Berat Badan Ideal Kalori 

Kurus < 18,5 2.300 – 2.500 Kkal 

Normal 18,5 – 22,9 1.700 – 2.100 Kkal 

Gemuk >23 1.300 – 1.500 Kkal 

(PERKENI, 2015) 
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2) Jadwal makan diatur untuk mencapai berat badan ideal. Sebaiknya jadwal 

makannya diatur dengan interval 3 jam sekali dengan 3 kali makan besar dan 3 

kali selingan dan tidak menunda jadwal makan sehari-hari. 

Tabel 2.3. Jadwal makan pada pasien Diabetes Mellitus 

No Jadwal Waktu 

1 Makan besar I Pukul 07.00 

2 Selingan I Pukul 10.00 

3 Makan besar II Pukul 13.00 

4 Selingan II Pukul 16.00 

5 Makan besar III Pukul 19.00 

6 Selingan III Pukul 21.00 

(PERKENI, 2015) 

3) Jenis diet yang digunakan sebagai bahan penatalaksanaan diabetes melitus 

dikontrol berdasarkan kandungan energi, protein, lemak dan karbohidrat. Ada 

beberapa jenis makanan yang dianjurkan dan jenis makanan yang tidak dianjurkan 

atau dibatasi bagi penderita diabetes mellitus yaitu: 

a) Jenis bahan makanan yang dianjurkan untuk penderita diabetes melitus adalah  

(1) Karbohidrat 

(a) Karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45-65% total asupan energi. Terutama 

karbohidrat berserat tinggi. 

(b) Pembatasan karbohidrat total <130 g/hari tidak dianjurkan. 

(c) Glukosa dalam bumbu diperbolehkan sehingga penyandang diabetes dapat 

makan sama dengan makanan keluarga yang lain. 

(d) Sukrosa tidak boleh lebih dari 5% total asupan energi. 

(e) Pemanis alternatif dapat digunakan sebagai pengganti glukosa, asal tidak 

melebihi batas aman konsumsi harian (Accepted Daily Intake/ ADI). 
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(f) Dianjurkan makan tiga kali sehari dan bila perlu dapat diberikan makanan 

selingan seperti buah atau makanan lain sebagai bagian dari kebutuhan kalori 

sehari (PERKENI, 2015). 

(2) Lemak 

(a) Asupan lemak dianjurkan sekitar 20-25% kebutuhan kalori, dan tidak 

diperkenankan melebihi 30% total asupan energi. 

(b) Bahan makanan yang perlu dibatasi adalah yang banyak mengandung lemak 

jenuh dan lemak trans, antara lain : daging berlemak dan susu fullcream. 

(c) Konsumsi kolesterol dianjurkan <200 mg/hari (PERKENI, 2015). 

(3) Protein 

(a) Kebutuhan protein sebesar 10-20% total asupan energi. 

(b) Sumber protein yang baik adalah ikan, udang, cumi, daging tanpa lemak, 

ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu dan tempe. 

(c) Pada pasien dengan nefropati diabetik perlu penurunan asupan protein 

menjadi 0,8 g/KgBB/hari atau 10% dari kebutuhan energi, dengan 65% 

diantaranya bernilai biologik tinggi. 

(d) Kecuali pada penderita DM yang sudah menjalani hemodialisa asupan protein 

menjadi 1-1,2 g/KgBB/hari (PERKENI, 2015). 

(4) Natrium 

(a) Anjuran asupan natrium untuk penderita DM sama dengan orang sehat yaitu 

<2300 mg/ hari. 

(b) Penderita DM yang juga menderita hipertensi perlu dilakukan pengurangan 

natrium secara individual. 
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(c) Sumber natrium antara lain adalah garam dapur, vetsin, soda dan bahan 

pengawet seperti natrium benzoat dan natrium nitrit (PERKENI, 2015). 

 

(5) Serat 

(a) Penderita DM dianjurkan megkonsumsi serat dari kacang-kacangan,buah dan 

sayuran serta sumber karbohidrat yang tinggi serat. 

(b) Anjuran konsumsi serat adalah 20-35 gr/hari yang berasal dari berbagai 

sumber bahan makanan (PERKENI, 2015). 

(6) Pemanis alternatif 

(a)  Pemanis alternatif aman digunakan sepanjang tidak melebihi batas aman 

(Accepted Daily Intake/ADI) (PERKENI, 2015). 

2.1.9.2 Latihan Fisik 

Kegiatan jasmani sehari-hari dan latihan jasmani teratur (3-4 kali seminggu 

kurang lebih selama 30 menit), jeda antar latihan jasmani tidak lebih dari 2 hari 

berturut-turut. Latihan jasmani merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan 

diabetes tipe II. Latihan jasmani dapat menurunkan berat badan dan memperbaiki 

sensitivitas terhadap insulin, sehingga memperbaiki kendali glukosa darah. 

Latihan jasmani yang dimaksud adalah jalan, bersepeda santai, jogging atau 

berenang. Sebelum melakukan  latihan jasmani dianjurkan untuk melakukan 

pemeriksaan glukosa darah. Apabila kadar glukosa darah <100 mg/dL pasien 

harus mengkonsumsi karbohidrat terlebih dahulu dan bila >250 mg/dL dianjurkan 

untuk menunda latihan jasmani. 
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Latihan jasmani sebaiknya disesuaikan dengan umur dan kesegaran jasmani. 

Intensitas latihan jasmani pada penyandang DM yag relatif sehat bisa 

ditingkatkan, sedangkan pada penyandang DM yang disertai dengan komplikasi 

intensitas latihan perlu dikurangi dan disesuaikan dengan masing-masing 

individu. Kegiatan sehari-hari seperti berjalan kaki kepasar, menggunakan tangga, 

berkebun tetap dilakukan. Batasi atau jangan terlalu lama melakukan aktivitas 

yang kurang aktivitas fisik seperti menonton televisi (PERKENI, 2015). 

2.1.9.3 Monitor Kadar Gula Darah 

Pemantauan DM merupakan pengendalian kadar gula darah mencapai kondisi 

senormal mungkin. Dengan terkendalinya kadar glukosa darah maka akan 

terhindar dari keadaan hiperglikemia dan hipoglikemia serta mencegah terjadinya 

komplikasi. Hasil Diabetes Control And Complication Trial (DCCT) 

menunjukkan bahwa pengendalian diabetes yang baik dapat mengurangi 

komplikasi diabetes antara 20-30%. Prosedur pemantauan glukosa darah adalah : 

1) Tergantung dari tujuan pemeriksaan tes dilakukan pada waktu 

a) Sebelum makan. 

b) 2 jam sesudah makan (postpradial). 

c) Sebelum tidur malam (pada jam 22.00). 

2) Pasien dengan kendali buruk atau tidak stabil dilakukan tes setiap hari. 

3) Pasien dengan kendali baik atau stabil sebaiknya tes tetap dilakukan secara 

rutin. Pemantauan dapat dilakukan lebih jarang (minggu sampai bulan) apabila 

pasien terkontrol baik secara konsisten. 



26 

 

 

 

4) Pemantauan glukosa darah pada pasien yang mendapat terapi insulin, 

ditujukan juga untuk penyesuaian dosis insulin dan memantau timbulnya 

hipoglikemia. 

5) Tes lebih sering dilakukan pada pasien yang melakukan aktivitas tinggi, pada 

keadaan krisis atau pada pasien yang sulit mencapai target terapi (selalu tinggi 

atau sering mengalami hipoglikemia), juga pada saat perubahan dosis terapi 

(PERKENI, 2015). 

2.1.9.4 Terapi  

Pengaturan diet dan kegiatan jasmani merupakan hal yang utama dalam 

penatalaksanaan DM, namun bila diperlukan dapat dilakukan bersamaan dengan 

pemberian obat antihiperglikemia oral tunggal atau kombinasi. Pemberian obat 

antihiperglikemia oral maupun insulin selalu dimulai dengan dosis rendah, untuk 

kemudian dinaikkan secara bertahap sesuai dengan respons kadar glukosa darah 

(PERKENI, 2015). 

2.2 Konsep Asuhan Keperawatan 

2.2.1 Pengkajian 

2.2.1.1 Identitas Penderita  

Meliputi nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, status 

pernikahan, suku bangsa, nomor register, tanggal masuk rumah sakit dan diagnosa 

medis. 

2.2.1.2 Keluhan Utama 

Adanya rasa kesemutan pada kaki atau tungkai bawah, rasa raba yang menurun 

atau adanya luka yang tidak sembuh-sembuh (Brunner & Suddart, 2015). 
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2.2.1.3 Riwayat Kesehatan 

1) Riwayat Kesehatan Sekarang 

Berisi tentang kapan terjadinya rasa kesemutan, kapan menurunnya perabaan dan 

terjadinya luka, penyebab terjadinya luka, serta upaya yang telah dilakukan oleh 

penderita untuk mengatasinya. 

2) Riwayat Kesehatan Dahulu 

Adanya riwayat penyakit DM, adanya riwayat penyakit jantung, obesitas, 

atheroskelosis, dan gejala-gejala awal diabetes seperti poliuria, polidipsi, 

polifagia, kulit kering dan penurunan berat badan (Brunner & Suddart, 2015). 

3) Riwayat Kesehatan Keluarga 

Dari genogram keluarga biasanya terdapat salah satu anggota keluarga yang juga 

menderita DM atau penyakit keturunan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya 

DM seperti hipertensi. 

2.2.1.4 Riwatat Psikososial 

Meliputi informasi mengenai perilaku, perasaan dan emosi yang dialami penderita 

sehubungan dengan penyakitnya serta tanggapan keluarga terhadap penyakit 

penderita. 

2.2.1.5 Riwayat Spiritual 

Perlu dikaji tentang keyakinan dan persepsi klien terhadap penyakit dan 

kesembuhannya dihubungkan dengan agama yang klien anut. Bagaimana aktifitas 

spiritual klien selama klien menjalani perawatan di rumah sakit dan siapa yang 

menjadi pendorong atau pemberi motivasi untuk kesembuhannya. 

2.2.1.6 Pemeriksaan Fisik 
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1) Status Kesehatan Umum 

Meliputi keadaan pasien, kesadaran, tinggi badan, berat badan dan tanda-tanda 

vital. 

 

 

2) Kepala dan Leher 

Kaji bentuk kepala, keadaan rambut, adanya gangguan pendengaran, lidah sering 

terasa tebal, adanya penglihatan kabur atau ganda, diplopia dan lensa mata keruh. 

3) Sistem Integumen 

Adanya luka atau warna kehitaman bekas luka, kelembapan dan suhu kulit di 

daerah sekitar luka, kemerahan pada kulit sekitar luka, tekstur rambut dan kuku. 

4) Sistem Pernafasan 

Adakah sesak nafas, batuk, sputum dan nyeri dada. 

6) Sistem Kardiovaskuler 

Perfusi jaringan perifer menurun, nadi perifer lemah atau berkurang, takikardi 

atau bradikardi, hipertensi atau hipotensi, aritmia. 

7) Sistem Gastrointestinal 

Terdapat polifagi, polidipsi, mual, muntah, diare, konstipasi, dehidrasi dan 

perubahan berat badan. 

8) Sistem Urinary 

Poliuri, retensi urin atau inkontinensia urin. 

9) Sistem Muskoloskeletal 

Adanya deformitas, cepat lelah, lemah serta adanya ganggren di ekstremitas. 
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10) Sistem Neurologis 

Terjadinya penurunan sensoris, parathesia, anasthesia, letargi, mengantuk, 

refleks lambat dan disorientasi. 
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Tabel 4. Analisa Data 

Data Etiologi Masalah Keperawatan 

Hiperglikemia 

DS :  

1. Pasien mengatakan lelah atau lesu 

2. Pasien mengatakan mulut kering 

3. Pasien mengatakan rasa haus meningkat 

4. Pasien mengatakan nafsu makan meningkat. 

5. Pasien mengatakan berat badan menurun. 

6. Pasien mengatakan ada gangguan penglihatan. 

DO : 

1. Kadar glukosa darah tinggi > 200 mg/dL 

2. Jumlah urin meningkat 

3. Kulit pasien terlihat kering 

4. Visus menurun 

Hipoglikemia 

DS : 

1. Pasien mengatakan mengantuk dan merasa pusing 

2. Pasien mengatakan merasa lapar dan berdebar-debar 

DO : 

1. Kadar glukosa dalam darah rendah < 60 mg/dL 

2. Kesadaran pasien menurun 

3. Pasien terlihat gemetar dan berkeringat. 

4. Pasien terlihat pucat 

 

 

 

Hiperglikemia atau 

hipoglikemia 

Ketidakstabilan kadar 

glukosa darah 
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Data Etiologi Masalah Keperawatan 

DS : 

1. Pasien mengatakan  pusing 

DO : 

1. Akral dingin 

2. Warna kulit pucat 

3. Nadi perifer melemah 

4. Crt > 3 detik 

Hiperglikemia 

 

Perfusi perifer tidak efektif 

DS : 

1. Pasien mengatakan mengalami penurunan BB. 

2. Pasien mengatakan baju terasa lebih longgar dari sebelumnya. 

3. Pasien mengatakan membatasi makanan agar cepat sembuh 

DO : 

1. Kesalahan informasi 

2. Penurunan BB 10% atau lebih dibawah BB ideal. 

3. Membran mukosa pucat. 

4. Pengkajian Nutrisi dengan menggunakan ABCD, yaitu A 

(Antropometri), B(Biokimia, yang meliputi Hemoglobin, 

albumin), C (Clinic) dan D (Diet yang diberikan kepada pasien 

dan porsi yang mampu dihabiskan oleh pasien). 

Ketidakmampuan 

mengabsorpsi nutrien akibat 

defisiensi insulin, 

kurangnya asupan makanan 

akibat adanya mual muntah. 

 

Defisit nutrisi 

DS : 

1. Pasien mengatakan sering berkemih 

2. Pasien mengatakan merasa lemah 

DO : 

1. Volume urin meningkat 

2. Turgor kulit < 2 detik 

3. Membran mukosa lembab 

 

Diuresis osmotik dan 

poliuria. 

 

Risiko hipovolemia 
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Data Etiologi Masalah Keperawatan 

DS : 

4. Pasien mengatakan adanya luka 

5. Pasien mengatakan tidak merasakan nyeri pada luka. 

6. Pasien mengatakan tidak mengetahui mengenai perawatan luka. 

DO : 

1. Adanya kerusakan lapisan kulit hingga jaringan 

penurunan sensasi 

sensori,penurunan aktivitas, 

kurangnya pengetahuan 

tentang perawatan kulit. 

 

Gangguan integritas 

jaringan 

DS : 

1. Pasien mengatakan sulit menggerakkan kakinya 

2. Pasien mengatakan enggan melakukan pergerakan 

3. Pasien mengatakan merasa cemas saat bergerak 

DO : 

1. Kekuatan otot menurun 

2. Fisik lemah 

3. Sendi kaku 

Penurunan massa otot, 

Deformitas ekstremitas 

Gangguan mobilitas fisik 

DS : 

1. Pasien mengatakan sulit melihat 

DO : 

1. Visus menurun 

Gangguan penglihatan Gangguan persepsi sensori 

DS : 

1. Pasien mengatakan adanya luka. 

2. Pasien dan keluarga mengatakan tidak memahami mengenai 

teknik untuk menghindari infeksi. 

DO : 

1. Terdapat adanya kerusakan integritas kulit hingga jaringan 

2. Leukosit normal 

3. Pasien dan keluarga tidak menunjukkan perilaku hidup sehat. 

 

peningkatan kadar glukosa 

darah, penurunan fungsi 

leukosit 

Resiko infeksi 
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Data Etiologi Masalah Keperawatan 

DS : 

1. Pasien mengatakan tidak memahami mengenai perawatan dan 

pengobatan pada diabetes melitus 

DO : 

1. Pendidikan pasien 

2. Pasien belum pernah mendapatkan penyuluhan mengenai 

penyakitnya 

3. Pasien terlihat banyak bertanya mengenai perawatan dan 

pengobatan 

 

Kurang terpapar informasi Defisit pengetahuan 

DS : 

1. Pasien mengatakan tentang perilaku gagal dalam menjalani 

perawatan atau pengobatan 

DO : 

1. Perilaku menunjukkan pasien gagal mematuhi perawatan / 

pengobatan 

2. Tanda dan gejala penyakit masih ada atau meningkat 

3. Terjadi komplikasi penyakit. 

Efek samping, beban 

pembiayaan program 

perawatan/pengobatan, 

program terapi lama. 

Ketidakpatuhan 

(PPNI, 2016). 
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2.2.2 Diagnosa Keperawatan 

2.2.2.1 Ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan hiperglikemia 

atau hipoglikemia. 

2.2.2.2 Perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan hiperglikemia 

2.2.2.3 Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi 

nutrien akibat defisiensi insulin, kurangnya asupan makanan akibat adanya mual 

muntah. 

2.2.2.4 Risiko hipovolemia berhubungan dengan diuresis osmotik dan poliuria. 

2.2.2.5 Gangguan integritas jaringan berhubungan dengan penurunan sensasi 

sensori,penurunan aktivitas, kurangnya pengetahuan tentang perawatan luka. 

2.2.2.6 Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan massa otot, 

deformitas ekstremitas. 

2.2.2.7 Resiko infeksi berhubungan dengan peningkatan kadar glukosa darah, 

penurunan fungsi leukosit. 

2.2.2.8 Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. 

2.2.2.9 Ketidakpatuhan berhubungan dengan efek samping, beban pembiayaan 

program perawatan/pengobatan, program terapi lama. (PPNI, 2016). 
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2.2.3 Rencana Asuhan Keperawatan 

Intervensi keperawatan adalah kegiatan dalam keperawatan yang meliputi : meletakkan pusat tujuan pada klien, menetapkan hasil 

yang ingin dicapai, dan memilih rencana kegiatan keperawatan untuk mencapai tujuan (Potter dan Perry, 2005). Perencanaan 

keperawatan adalah acuan tertulis yang terdiri dari berbagai intervensi sehingga kebutuhan dasar klien terpenuhi (Dermawan, 

2012)Tujuan intervensi keperawatan adalah untuk menghilangkan, mengurangi dan mencegah masalah keperawatan klien. 

Tabel 5. Intervensi Keperawatan 

Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi Keperawatan 

(D.0027) Ketidakstabilan kadar glukosa darah 

berhubungan dengan hiperglikemia atau 

hipoglikemia. 

Definisi : Variasi kadar glukosa darah naik atau 

turun dari rentang normal. 

Hiperglikemia 

Data Mayor 

DS :  

1. Pasien mengatakan lelah atau lesu 

DO : 

2. Kadar glukosa dalam darah tinggi 

3. Kadar glukosa dalam urin tinggi 

Noc 

1. Manajement Diabetic 

2. Blood glukosa level 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 1x8 jam 

diharapkan kadar glukosa darah 

dapat stabil dengan kriteria hasil : 

1. Gula darah > 60 mg/dL 

2. Gula darah < 200 mg/dL 

3. Pasien memahami mengenai 

manajemen diabetik seperti 

pengelolaan makan, latihan 

Nic  

Manajement Hyperglikemi 

1.1 Monitor kadar glukosa darah sesuai 

indikasi 

1.2 Monitor tanda dan gejala hiperglikemi 

1.3 Anjurkan klien untuk mengatur pola 

makan dan latihan fisik. 

1.4 Kolaborasi dengan dokter untuk 

pemberian obat anti diabetik  

Manajement Hypoglikemi 

1.1 Monitor kadar glukosa darah sesuai 

indikasi 
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Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi Keperawatan 

Data Minor 

DS : 

1. Pasien mengatakan mulut kering 

2. Pasien mengatakan rasa haus meningkat 

DO : 

1. Jumlah urin meningkat 

Hipoglikemia 

Data Mayor 

DS : 

1. Pasien mengatakan mengantuk dan merasa 

pusing 

Do : 

1. Gangguan koordinasi 

2. Kadar glukosa dalam darah rendah < 60 

mg/dL 

3. Kadar glukosa dalam urin rendah 

Data Minor 

DS : 

1. Pasien mengatakan merasa lapar dan 

berdebar-debar 

DO : 

1. Pasien terlihat gemetar dan berkeringat. 

2. Pasien terlihat sulit berbicara 

3. Kesadaran  menurun 

fisik dan terapi. 1.2 Monitor tanda dan gejala hiperglikemi 

1.3 Anjurkan klien untuk mengatur pola 

makan dan latihan fisik. 

 

 

 

(D.0009) Perfusi perifer tidak efektif 

berhubungan dengan hiperglikemia  

Definisi : Penurunan sirkulasi darah pada level 

Noc 

Tissue Perfusion Peripheral 

Setelah dilakukan tindakan 

Nic 

Circulatory Care 

2.1 Monitor tanda-tanda vital 
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Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi Keperawatan 

kapiler yang dapat mengganggu metabolisme 

tubuh. 

 

Data Mayor 

DS : 

(Tidak ada) 

DO : 

1. Akral dingin 

2. Warna kulit pucat 

3. Nadi perifer melemah 

4. CRT > 3 detik 

5. Konjungtiva anemis 

6. Nadi perifer melemah atau tidak teraba 

Data Minor 

DS : 

1. Parastesia 

2. Nyeri ekstremitas 

DO : 

1. Penyembuhan luka lambat 

2. Indeks ankle brachial < 0.,90 

keperawatan selama 1x8 jam 

diharapkan perfusi perifer kembali 

efektif dengan kriteria hasil : 

1. Tanda-tanda vital dalam batas 

normal 

2. Tekanan darah :   110-140/70-

90 mmHg 

3. Nadi : 60-100 kali/menit 

4. Pernafasan : 16-24 kali/menit 

5. Suhu : 36-37oC 

6. Akral hangat  

7. CRT < 3 detik 

2.2 Monitor CRT dan konjungtiva 

2.3 Ubah posisi setidaknya setiap 2 jam 

2.4 Lindungi ekstremitas dari cedera 

2.5 Pertahankan hidrasi yang adekuat 

untuk menurunkan kekentalan darah 

(D.0019) Defisit nutrisi berhubungan dengan 

ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien akibat 

defisiensi insulin, kurangnya asupan makanan 

akibat adanya mual muntah.  

Definisi : Asupan nutrisi tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan metabolisme. 

Data Mayor 

Noc 

Nutritional Status : food and Fluid 

Intake 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 6x24 jam 

diharapkan defisit nutrisi dapat 

teratasi, dengan kriteria hasil : 

Nic 

Nutrition Manajement 

3.1 Timbang BB 

3.2 Auakultasi bising usus, catat adanya 

nyeri abdomen, mual dan muntah. 

3.3 Kolaborasi dengan ahli gizi untuk 

menentukan program diet dan pola 
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Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi Keperawatan 

DS : 

(Tidak ada) 

 

DO : 

1. Berat badan menurun minimal 10% 

dibawah rentang ideal 

Data Minor 

DS : 

1. Pasien mengatakan nyeri abdomen 

2. Pasien mengatakan nafsu makan menurun 

DO : 

1. Pengkajian Nutrisi dengan menggunakan 

ABCD, yaitu A (Antropometri), 

B(Biokimia, yang meliputi Hemoglobin, 

albumin), C (Clinic) dan D (Diet yang 

diberikan kepada pasien dan porsi yang 

mampu dihabiskan oleh pasien). 

2. Membran mukosa pucat 

3. Serum albumin menurun 

1. Adanya peningkatan berat 

badan sesuai dengan tujuan 

2. Berat badan ideal sesuai dengan 

tinggi badan 

3. Mampu mengidentifikasi 

kebutuhan nutrisi 

 

 

makan pasien. 

(D.0034) Risiko hipovolemia berhubungan 

dengan diuresis osmotik dan poliuria.  

Definisi :  berisiko mengalami penurunan 

volume cairan intravaskuler, interstisiel, dan 

atau intraseluler 

Faktor Risiko : 

1. Kehilangan cairan secara aktif 

2. Gangguan absorpsi cairan 

Noc 

1. Fluid balance 

2. Nutritional Status : Food and 

Fluid Intake 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 1x24 jam 

diharapkan tidak terjadi 

hipovolemia, dengan kriteria hasil : 

Nic 

Fluid Manajement 

4.1 Monitor tanda-tanda vital 

4.2 Kaji suhu, warna kulit dan 

kelembapan 

4.3 Pantau masukan dan pengeluaran 

cairan. 
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Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi Keperawatan 

3. Kegagalan mekanisme regulasi 

 

1. Mempertahankan urine output 

sesuai dengan usia dan BB. 

2. Tekanan darah, nadi, suhu 

tubuh dalam batas normal 

3. Tekanan darah :   110-140/70-

90 mmHg 

4. Nadi : 60-100 kali/menit 

5. Pernafasan : 16-24 kali/menit 

6. Suhu : 36-37oC 

7. Tidak ada tanda tanda 

dehidrasi, Elastisitas turgor 

kulit baik, membran mukosa 

lembab, tidak ada rasa haus 

yang berlebihan 

 

(D.0129) Gangguan integritas jaringan 

berhubungan dengan penurunan sensasi 

sensori,penurunan aktivitas, kurangnya 

pengetahuan tentang perawatan kulit.  

Definisi : Kerusakan kulit (dermis dan atau 

epidermis) atau jaringan. 

Data Mayor 

DS : 

(Tidak ada) 

DO : 

Kerusakan jaringan 

Data Minor 

Noc 

1. Tissue Integrity : Skin and 

Mucous 

2. Wound Healing : Primary and 

Secondary Intention 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 6x24 jam 

diharapkan gangguan integritas 

jaringan dapat teratasi, dengan 

kriteria hasil : 

1. Perfusi jaringan normal (CRT < 

3 detik) 

Nic 

Wound Care 

5.1 Observasi luka yang meliputi : lokasi, 

dimensi, kedalaman luka, jaringan 

nekrotik, tanda infeksi lokal dan 

lainnya. 

5.2 Monitor tanda dan gejala infeksi pada 

area sekitar luka 

5.3 Bersihkan area luka  

5.4 Ganti balutan luka dalam interval 

waktu yang sesuai 

5.5 Anjurkan pasien untuk menjaga 
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Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi Keperawatan 

DS : 

(Tidak ada) 

 

DO : 

1. Perdarahan 

2. Kemerahan 

3. hematoma 

2. Tidak ada tanda-tanda infeksi 

3. Menunjukkan terjadinya proses 

penyembuhan luka 

4. Menunjukkan pemahaman 

dalam proses perbaikan kulit 

dan jaringan 

5. Adanya perilaku mencegah 

cedera berulang. 

kebersihan kulit agar tetap bersih dan 

kering. 

5.6 Kolaborasi dengan ahli gizi untuk 

pemberian diet yang sesuai. 

 

(D.0054) Gangguan mobilitas fisik 

berhubungan dengan penurunan massa otot, 

deformitas ekstremitas.  

Definisi : keterbatasan dalam gerakan fisik dari 

satu atau lebih ekstremitas secara mandiri 

Data Mayor 

DS : 

1. Pasien mengeluhkan sulit menggerakkan 

ekstremitas 

DO : 

1. Kekuatan otot menurun 

2. Rentang gerak (ROM) menurun 

Data Minor 

DS : 

1. Pasien mengatakan enggan melakukan 

pergerakan 

2. Pasien mengatakan merasa cemas saat 

pergerakan 

 

Noc 

1. Joint Movement : Active 

2. Self care : ADLs 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 jam 

diharapkan pasien dapat melakukan 

aktivitas secara mandiri, dengan 

kriteria hasil : 

1. Klien meningkat dalam 

aktivitas fisik 

2. Memperagakan penggunaan 

alat Bantu untuk mobilisasi 

(walker) 

3. Klien mampu melakukan AKS 

secara mandiri 

Nic 

Exercise therapy : Ambulation 

6.1 Kaji kemampuan pasien dalam 

melakukan mobilisasi 

6.2 Latih pasien dalam pemenuhan 

kebutuhan ADLs secara mandiri sesuai 

kemampuan 

6.3 Dampingi dan bantu pasien saat 

mobilisasi 

6.4 Bantu pasien dalam menggunakan alat 

bantu jalan. 
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Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi Keperawatan 

DO : 

1. Sendi kaku 

2. Gerakan terbatas dan fisik lemah 

 

(D.0142) Resiko infeksi berhubungan dengan 

peningkatan kadar glukosa darah, penurunan 

fungsi leukosit.  

Definisi : Berisiko mengalami peningkatan 

terserang organisme patogenik 

Faktor risiko : 

1. Penyakit kronis (misalnya diabetes melitus) 

2. Efek prosedur invasif 

3. Malnutrisi 

4. Peningkatan paparan organisme patogen 

lingkungan 

5. Ketidakadekuatan pertahanan tubuh 

sekunder 

Noc 

1. Immune Status 

2. Knowledge : Infection control 

3. Risk control 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 1x8 jam 

diharapkan tidak terjadi infeksi, 

dengan kriteria hasil : 

1. Klien bebas dari tanda dan 

gejala infeksi 

2. Mendeskripsikan proses 

penularan penyakit, factor yang 

mempengaruhi penularan serta 

penatalaksanaannya, 

3. Menunjukkan kemampuan 

untuk mencegah timbulnya 

infeksi 

4.  Jumlah leukosit dalam batas 

normal 

4.800–10.800/ mikroliter. 

5. Menunjukkan perilaku hidup 

sehat 

 

Nic  

Infection control 

7.1 Observasi tanda dan gejala infeksi. 

7.2 Tingkatkan upaya pencegahan infeksi 

dengan mencuci tangan bagi semua 

orang yang berhubungan dengan 

pasien. 

7.3 Pertahankan teknik aseptik pada 

setiap prosedur invasif  
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Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi Keperawatan 

(D.0111) Defisit pengetahuan berhubungan 

dengan kurang terpapar informasi.  

Definisi : Ketidakadaan atau kurang informsi 

kognitif yang berkaitan dengan topik tertentu 

Data mayor 

DS : 

1. Pasien mengatakan tidak memahami 

mengenai perawatan dan pengobatan pada 

diabetes melitus 

DO : 

1. Menunjukkan perilaku tidak sesuai aturan 

2. Menunjukkan persepsi yang keliru terhadap 

masalah 

Data Minor 

DS : 

(Tidak ada) 

DO : 

1. Menjalani pemeriksaan yang tidak tepat 

Noc 

4. Kowledge : health Behavior 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 1x30 menit 

diharapkan pasien dan keluarga 

memahami mengenai perawatan 

dan pengobatan, dengan kriteria 

hasil : 

 Pasien dan keluarga 

menyatakan pemahaman 

tentang program pengobatan 

dan perawatan diabetes melitus. 

 Pasien dan keluarga mampu 

melaksanakan prosedur yang 

dijelaskan secara benar. 

 Pasien dan keluarga mampu 

menjelaskan kembali apa yang 

dijelaskan perawat/tim 

kesehatan lainnya 

Nic 

Teaching : Disease Process 

8.1 Kaji tingkat pengetahuan pasien dan 

keluarga tentang penyakit DM. 

8.2 Kaji latar belakang pendidikan pasien 

8.3 Jelaskan tentang proses penyakit, 

diet, perawatan dan pengobatan pada 

pasien dan keluarga dengan bahasa 

dan kata-kata yang mudah dipahami. 

(D.0114) Ketidakpatuhan berhubungan dengan 

efek samping, beban pembiayaan program 

perawatan/pengobatan, program terapi lama.  

Definisi : Perilaku individu dan atau pemberi 

asuhan tidak mengikuti rencana perawatan atau 

pengobatan yang disepakati dengan tenaga 

kesehatan, sehingga menyebabkan hasil 

perawatan/pengobatan tidak efektif.  

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 1x8 jam 

diharapkan ketidakpatuhan akan 

turun yang akan ditunjukkan 

dengan kepatuhan, pengendalian 

gejala dan perilaku penanganan 

penyakit. Dengan kriteria hasil : 

 Pasien mampu menjelaskan 

 

9.1 Identifikasi penyebab dari perilaku 

ketidakpatuhan pasien. 

9.2 Kaji faktor-faktor problematika dari 

terapi yang diberikan (biaya, efek 

samping dll). 

9.3 Bantu pasien dan keluarga 

memahami kebutuhan untuk 
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Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi Keperawatan 

Data Mayor 

DS : 

1. Pasien mengatakan menolak menjalani 

perawatan atau pengobatan 

2. Pasien menolak mengikuti anjuran 

DO : 

1. Perilaku tidak mengikuti program 

perawatan atau pengobatan 

2. Perilaku tidak menjalankan anjuran 

Data Minor 

DS : 

(Tidak Ada) 

DO : 

1. Tanda dan gejala penyakit masih ada atau 

meningkat 

2. Terjadi komplikasi penyakit. 

alasan penyimpangan dari 

program yang 

direkomendasikan 

 Melaporkan penggunaan 

strategi untuk menghilangkan 

perilaku tidak sehat dan 

memaksimalkan kesehatan 

 Patuh pada pengobatan dan 

program perawatan. 

mengikuti program perawatan dan 

konsekuensi akibat ketidakpatuhan 

9.4 Konsultasikan dengan dokter tentang 

perubahan yang mungkin dalam 

program pengobatan untuk 

mendukung kepatuhan pasien. 

(PPNI, 2016) 
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2.2.4 Pelaksanaan Keperawatan 

Implementasi adalah tindakan keperawatan yang dilaksanakan untuk mencapai 

tujuan rencana tindakan yang telah disusun. Setiap tindakan keperawatan yang 

dilakukan dicatat dalam pencatatan keperawatan agar tindakan keperawatan 

terhadap klien berlanjut. Prinsip dalam melakukan tindakan keperawatan yaitu 

cara pendekatan pada klien efektif, teknik komunikasi teraupetik serta penjelasan 

untuk setiap tindakan yang diberikan kepada klien (Dermawan, 2012). 

Implementasi keperawatan terdiri dari : 

2.2.4.1 Fase Perkenalan/Orientasi 

Tahap perkenalan dilaksanakan setiap kali pertemuan dengan klien dilakukan. 

Tujuan dalam tahap ini adalah memvalidasi keakuratan data dan rencana yang 

telah dibuat sesuai dengan keadaan klien saat ini, serta mengevaluasi hsil tindakan 

yang telah lalu. Tujuan perawat dalam tahapan ini adalah : 

1) Membina rasa saling percaya, menunjukkan penerimaan dan komunikasi 

terbuka. 

2) Merumuskan kontrak (waktu, tempat, dan topik pembicaraan) bersama-sama 

dengan klien dan menjelaskan atau mengklarifikasi kembali kontrak yang telah 

disepakati bersama. 

3) Menggali pikiran dan perasaan serta mengidentifikasi masalah klien yang 

umumnya dilakukan dengan menggunkan teknik komunikasi pertanyaan terbuka. 

4) Merumuskan tujuan interaksi dengan klien. 
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2.2.4.2 Fase Kerja 

Tahap kerja merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Tahap 

kerja merupakan tahap yang terpanjang dalam komunikasi terapeutik karea 

didalamnya perawat dituntut untuk membantu dan mendukung klien untuk 

menyampaikan perasaan dan pikirannya dan kemudian menganalisa respons 

ataupun pesan komunikasi verbal dan non verbal yang disampaikan oleh klien. 

Dalam tahap ini pula perawat mendengarkan klien secara aktif dan dengan penuh 

perhatian sehingga mampu membantu klien untuk mendefinisikan masalah yang 

sedang dihadapi oleh klien, mencari penyelesaian masalah dan mengevaluasinya. 

2.2.4.3 Fase Terminasi 

Terminasi merupakan akhir dari pertemuan perawat dan klien. Tahap terminasi 

dibagi menjadi dua yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir. Terminasi 

sementara adalah akhir dari tiap pertemuan perawat dan klien, setelah hal ini 

dilakukan perawat dan klien masih akan bertemu kembali pada waktu yang 

berbeda sesuai dengan kontrak waktu yang telah disepakati bersama. Sedangkan 

terminasi akhir dilakukan oleh perawat setelah menyelesaikan seluruh proses 

keperawatan. Tugas perawat dalam tahap ini adalah : 

1) Mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang telah dilaksanankan 

(evaluasi objektif). 

2) Melakukan evaluasi subjektif dengan cara menanyakan perasaan klien setelah 

berinteraksi dengan perawat. 

3) Menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang telah dilakukan. Tindak 

lanjut yang disepakati harus relevan dengan interaksi yang baru saja dilakukan 
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atau dengan interaksi yang akan dilakukan selanjutnya. Tindak lanjut dievaluasi 

dalam tahap orientasi pada pertemuan berikutnya. 

2.2.5 Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses keperawatan dengan cara 

melakukan identifikasi sejauh mana tujuan dari rencana keperawatan tercapai atau 

tidak. Pada tahap evaluasi ini terdiri dari dua kegiatan yaitu kegiatan yang 

dilakukan dengan mengevaluasi selama proses keperawatan berlangsung atau 

menilai dari respon klien disebut evaluasi proses dan kegiatan melakukan evaluasi 

dengan target tujuan yang diharapkan disebut evaluasi hasil. Terdapat dua jenis 

evaluasi yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. 

Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan pada saat memberikan 

intervensi dengan respon segera. Sedangkan evaluasi sumatif merupakan 

rekapitulasi dari hasil observasi dan analisis status pasien pada waktu tertentu 

berdasarkan tujuan yang direncanakan pada tahap perencanaan. Dilakukan setiap 

hari dan meliputi 4 komponen, yang dikenal dengan istilah SOAP, yakni subyektif 

(respon verbal klien terhadap tindakan), objektif (respon nonverbal hasil dari 

tindakan dan data hasil pemeriksaan), analisa data (menyimpulkan masalah, masih 

tetap ada, berkurang, atau muncul masalah baru) dan perencanaan (perencanaan 

atau tindak lanjut tindakan yang akan dilakukan selanjutnya berdasarkan hasil 

analisa dari respon klien).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penulisan 

Jenis penulisan Karya Tulis Ilmiah ini menggunakan metode deskriptif dalam 

bentuk studi kasus untuk menggambarkan masalah asuhan keperawatan pasien 

dengan penyakit diabetes mellitus tipe II di Ruang Flamboyan RSUD. Abdul 

Wahab Sjahranie Samarinda. Metode deskriptif merupakan metode yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang 

diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. 

(Sugiyono, 2012). Studi kasus adalah rancangan penelitian yang mencakup 

pengkajian satu unit penelitian secara intensif misalnya satu pasien, keluarga, 

kelompok, komunitas, atau institusi (Nursalam, 2015). 

3.2 Subjek Studi Kasus 

Subjek pada studi kasus ini adalah pasien dengan diagnosa medis Diabetes 

Mellitus tipe II sebanyak dua responden yang dirawat di Ruang Flamboyan 

Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Kalimantan Timur. 

3.2.1 Kriteria Inklusi 

3.2.1.1 Berusia 40-60 tahun 

3.2.1.2 Berjenis kelamin perempuan 

3.2.1.3 Mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia 

3.2.2 Kriteria Ekslusi 

3.2.2.1 Pasien mengundurkan diri sebelum 3 hari dilaksanakannya studi kasus 

45 



31 

 

 

 

3.2.2.2 Pasien meninggal dunia atau pulang sebelum 3 hari dilaksanakannya 

studi kasus. 

3.3 Batasan Istilah 

Asuhan keperawatan adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan klien dan terdiri dari lima tahap  yang berhubungan, yaitu pengkajian, 

diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Nursalam, 2011).  

Pasien Diabetes mellitus tipe II merupakan pasien dengan ketidakstabilan kadar 

glukosa darah (GDS > 200mg/dL, GDP >140mg/dL dan GD2jamPP > 

200mg/dL), dengan keluhan polifagia, polidipsi dan poliuria disertai dengan 

kelemahan fisik dan penurunan berat badan. 

3.4 Lokasi dan Waktu Studi Kasus 

3.4.1 Waktu 

Studi kasus ini akan dilaksanakan selama 3 sampai 6 hari. 

3.4.2 Tempat  

Studi kasus ini dilakukan di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Abdul Wahab 

Sjahranie Samarinda. 

3.5 Prosedur Penulisan 

Penulisan ini diawali dengan penyusunan proposal usulan penulisan karya tulis 

ilmiah oleh mahasiswa dengan menggunakan metode studi kasus, setelah disetujui 

oleh pembimbing maka dilanjutkan dengan kegiatan pengumpulan data di ruang 

flamboyan rumah sakit Abdul Wahab Sjahranie pada pasien penderita Diabetes 

Mellitus tipe II. Data yang diperoleh berupa hasil pengukuran, observasi, 



32 

 

 

 

wawancara, pemberian asuhan keperawatan kepada kasus yang dijadikan subyek 

studi kasus. Dengan bagan alur studi kasus sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan proposal studi kasus pasien dengan 

diabetes mellitus. 

Proposal disetujui oleh pembimbing. 

Meminta izin untuk mengumpulkan data dengan metode studi kasus 

melalui surat izin pelaksanaan studi kasus kepada pihak RSUD 

Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

Mencari dua responden dengan studi kasus yang sama dan 

memberikan informasi singkat tentang tujuan dan manfaat studi 

kasus kepada pasien. 

Diberikan lembar 

persetujuan (Inform 

concent) untuk ditanda 

tangani. 

Meminta keluarga 

responden yang setuju 

berpartisipasi dalam 

pelaksanaan studi kasus.  

Melakukan pengumpulan 

data dan asuhan 

keperawatan pada 

responden dengan diabetes 

mellitus. 

Membandingkan hasil 

asuhan keperawatan dari 

dua responden 

Membuat Kesimpulan 

Responden setuju Responden Tidak Setuju 

Hentikan Penelitian 

Bagan 2. Alur studi 
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3.6 Metode dan instrumen pengumpulan data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data  

3.5.1.1 Wawancara 

Wawancara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data secara lisan dari 

responden, misalnya mengenai biodata klien, biodata orang tua/wali, alasan 

masuk rumah sakit, keluhan utama yang dirasakan klien saat wawancara 

berlangsung, riwayat penyakit sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat 

kesehatan keluarga, genogram, riwayat sosial, kebutuhan dasar seperti, nutrisi, 

aktivitas/ istirahat, personal hygiene, eliminasi, pengkajian fisik dan mental. 

3.5.1.2 Pengamatan (Observasi) 

Metode Observasi adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data yang dilakukan 

secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar (Sugiyono, 2012). Pengamatan 

menggunakan metode pengamatan terlibat (observasi partisipasif). Pengamat 

benar-benar mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan 

kata lain pengamat ikut aktif berpartisipasi pada aktivitas yang telah di selidiki, 

misalnya dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien dengan masalah 

defisit nutrisi yang dapat dilakukan antara lain penimbangan berat badan, 

pemeriksaan antropometri dan memberikan tindakan keperawatan yang 

dibutuhkan klien. 

3.5.1.3 Pemeriksaan fisik 

Pengamatan yang mempunyai kerangka atau struktur yang jelas. Kerangka 

tersebut memuat beberapa hal yang meliputi inspeksi, palpasi, perkusi dan 

auskultasi. Tujuan dari pemeriksaan fisik ini dalah untuk menentukan status 
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kesehatan pasien dan mengidentifikasi masalah pasien untuk menentukan 

intervensi tindakan keperawatan.  Seperti pada masalah defisit nutrisi hal-hal yang 

perlu diperhatikan antara lain keluhan utama, pemeriksaan fisik terutama pada 

pemeriksaan abdomen, pemeriksaan antropometri, pola eliminasi, status nutrisi 

dan status hidrasi.  

3.5.1.4 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu catatan yang memuat seluruh data yang dibutuhkan 

untuk menentukan diagnosis keperawatan, perencanaan keperawatan, tindakakn 

keperawatan dan penilaian tindakan keperawatan yang disusun secara sistematis, 

valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Ali, 2009). Dokumentasi dilakukan 

setiap hari setelah melakukan tindakan asuhan keperawatan pada pasien dengan 

diabetes melitus yang ditulis dalam format asuhan keperawatan untuk mengetahui 

perkembangan kondisi pasien. 

3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang di gunakan adalah format pengkajian asuhan 

keperawatan yang terdiri dari pengkajian, diagnosa, intervensi dan evaluasi pada 

pasien dengan Diabetes Mellitus. 

3.7 Keabsahan Data  

Untuk membuktikan kualitas data yang diperoleh dalam studi kasus sehingga 

menghasilkan data dengan validitas tinggi. 

3.7.1 Data Primer 

Data primer dari studi kasus berikut didapatkan dari hasil wawancara observasi 

langsung dan pemeriksaan fisik langsung pada pasien. Data ini meliputi identitas 
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pasien, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit 

keluarga, genogram, pola aktivitas sehari-hari dirumah, pemeriksaan fisik, 

psikososial, dan spiritual terhadap pasien. 

3.7.2 Data Sekunder 

Data sekunder berisi sumber data studi kasus yang diperoleh melalui media 

perantara atau secara tidak langsung seperti data dari kerabat atau keluarga pasien. 

3.7.3 Data Tersier 

Diperoleh dari catatan perawatan klien atau rekam medis klien yang merupakan 

riwayat penyakit atau perawatan klien dimasa lalu. Data ini meliputi pemeriksaan 

penunjang (laboratorium, radiologi) dan daftar obat-obatan yang diterima oleh 

pasien. 

3.8 Analisis Data 

Pengolahan data menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul untuk 

membuat suatu kesimpulan. Hasil pengolahan data akan ditampilkan dengan tabel 

atau grafik. Kemudian dilakukan dengan cara mengemukakan fakta, selanjutnya 

membandingkan dengan teori yang ada dan dituangkan dalam opini pembahasan 

(Hidayat, 2011). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pathway Diabetes Melitus 

Faktor Pemicu dan 

faktor resiko 
Produksi insulin 

menurun 

Hiperglikemia 

Glukosa tidak dapat masuk kedalam sel Sel ᵦ terganggu 

Hipervolemik 

Viskositas darah 

meningkat 

Edema 

Angiopati 

Mikroangiopati 

Kehilangan 

Sensasi 

Luka + 

Hiperglikemi 

Ulkus Diabetik 

Gangguan 

Integritas Jaringan 

Melebihi batas 

reabsorpsi ginjal 

Glukosuria 

Diuresis Osmotik 

Produksi urin 

meningkat 

Poliuri 

Hipovolemik Dehidrasi 

Polidipsi 

Glukosa tidak dapat 

diubah menjadi ATP 

  Sel Kelaparan 

Merangsang 

Hipotalamus 

 Katabolisme 

        Polifagia 

Defisit Nutrisi 

Ketidakstabilan kadar gula darah 

Nefropati 

Kelemahan 

Neuropati 

Penurunan Produksi 

Eritropoeitin 

Anemia  

Perfusi perifer 

tidak efektif 

Jantung 

Penurunan Curah 

Jantung 

Glukoneogenesis Glikogenesis Lipolisis 

Katabolisme  

Protein 

Urea Meningkat 

Memperberat  

kerja ginjal 

Keton  

Meningkat 

Ketoasidosis  

Diabetik 

Katabolisme  

Glikogen 

Glukosa 

Anabolime Protein 

menurun 

Antibodi Albumin 

Penumpukan 

cairan pada 

interstisial 

Kekebalan 

tubuh 

menurun 

Resiko 

Infeksi 

Makroangiopati 

Otak 

Stroke 

Gangguan 

Mobilitas Fisik 
Retinopati 

Menyumbat 

Korpus Siliris 

Penumpukan 

Aquos Humor 

Glaukoma 

Peningkatan TIO 

Gangguan 

Persepsi Sensori 

Neuropati 

Sensori 

Neuropati 

Otonom 

Neuropati 

Motorik 

Deformitas 

(Clawtoe/ 

Hammertoe), 

kaki dan tangan 

lemas, kram dan 

atropi otot 

Kehilangan 

kemampuan 

untuk 

mengendalikan 

detak jantung, 

sirkuasi darah, 

pencernaan, 

respons seksual, 

keringat dan 

fungsi kandung 

kemih 

 

Gagal Ginjal 
Koma  

Asidosis  

Metabolik 

Sumber : (Anggit, 2017), (Brunner & Suddart, 2015) dan (Rohmawardani, 2018). 

Bagan 1. Pathway Diabetes Melitus 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Studi Kasus 

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

Studi kasus ini dilakukan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie yang terletak di Jl. 

Palang Merah Indah No. 01, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, Kota 

Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, RSUD ini dibangun tahun 1933, RSUD 

Abdul Wahab Sjahranie adalah Rumah Sakit tipe A sebagai Rumah Sakit rujukan 

terdapat fasilitas pelayanan IGD 24 jam, Poliklinik Spesialis, Laboratorium, 

Instalasi Radiologi, Instalasi Bedah Sentral, Apotek, Instalasi Gizi, Histologi/ 

Kamar Jenazah, Fisioterapi, Ruang Kemoterapi, CSSD, Ruang Intensif Terpadu, 

Ruang Hemodialisa, Ruang Bersalin/VK, Gedung Pavilium, Instalasi Rawat Inap 

(kelas I, II, III, dan VIP).  

Dalam studi kasus ini peneliti melakukan studi kasus di ruang Flamboyan yaitu 

ruang rawat inap bagi pasien yang diterima langsung dari IGD atau dari poliklinik. 

Kasus penyakit yang terdapat diruang Flamboyan meliputi diantaranya pasien 

dengan penyakit sistem gastrointestinal, kardiovaskuler, penyakit infeksi, 

hemopatologi, dan penyakit kanker/neoplasma. 
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4.1.2 Data Asuhan Keperawatan 

4.1.2.1 Pengkajian 

Tabel 4.1 Pengkajian klien dengan Diabetes Mellitus Tipe II di Ruang Flamboyan 

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun 2019 

Identitas Pasien Pasien I Pasien II 

Nama Pasien Ny. R Ny. S 

Tanggal Lahir 2 Juli 1960 1 Juli 1959 

Suku/Bangsa Jawa/Indonesia Jawa/Indonesia 

Agama Islam Islam 

Pendidikan SD SD 

Pekerjaan 
Ibu rumah tangga Ibu rumah tangga dan 

terkadang berkebun 

Alamat 
Jln. Ir. Sutami Gg. Pusaka Rt. 

13 No .06 

Jln. Diponegoro Gg. Selamat 

Rt. 12 

Diagnosa Medis 
Diabetes mellitus tipe 2, ulkus 

diabetik 

Diabetes mellitus tipe 2, ulkus 

diabetik 

Sumber Informasi Klien dan keluarga Klien dan keluarga 

No. Register 01.05.13.xx 01.04.89.xx 

Tanggal Pengkajian 25 Maret 2019 25 Maret 2019 

Keluhan Utama Tidak mau makan Luka pada kaki kiri 

Riwayat Penyakit 

Sekarang 

Pada saat pengkajian pasien 

mengeluhkan tidak mau makan 

dikarenakan takut, bila makan 

akan menyebabkan gula 

darahnya naik. Pasien 

mengeluhkan sering lelah. 

Kadar GDS 241 mg/dl.  

Pada saat pengkajian pasien 

mengeluhkan luka pada kaki 

kiri dan mengeluhkan sering 

lelah. Kadar GDS 230 mg/dl. 

Riwayat Penyakit 

Dahulu 

Pasien masuk rumah sakit 

pada tanggal 16 Maret 2019 

dengan diagnosa medis 

diabetes mellitus tipe 2, 

hiperglikemia dan ulkus 

diabetik. Pada awal masuk 

GDS pasien adalah 575 

mg/dL. Riwayat operasi 

debridement pada tanggal 21 

Maret 2019, riwayat 

penggunaan obat metformin 

500 mg dengan dosis 2x 

sehari. Pasien telah menderita 

diabetes mellitus tipe 2 sejak 3 

tahun yang lalu. Pasien 

mengatakan tiga bulan yang 

lalu tiba-tiba terjadi luka 

dibagian tumit kaki. Luka 

Pasien masuk rumah sakit pada 

tanggal 12 Maret 2019 dengan 

diagnosa medis diabetes 

mellitus tipe 2, hiperglikemia 

dan ulkus diabetik. Pada awal 

masuk GDS pasien 650 

mg/dL. Riwayat operasi  

Debridement pada tanggal 19 

Februari 2019, riwayat 

penggunaan obat glimepiride 2 

mg dengan dosis 1x sehari 

secara oral dan obat mefinal 

500 mg dengan dosis 2x sehari 

secara oral. Pasien telah 

menderita diabetes mellitus 

tipe 2 sejak 5 tahun yang lalu. 

Pasien mengatakan enam 

bulan yang lalu, awalnya 
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Identitas Pasien Pasien I Pasien II 

muncul akibat tidak memakai 

sandal dan tertusuk serpihan 

kayu. 

Pasien memiliki pola hidup 

yang tidak sehat, sering makan 

dan minum yang manis -  

manis, jarang kontrol dan 

kurang berolahraga 

muncul luka melepuh pada 

bagian tumit atas, luka muncul 

akibat terlalu lama memakai 

sepatu sewaktu berkebun. 

Pasien mengatakan sering 

minum minuman manis seperti 

teh dan kopi dan jarang kontrol 

serta jarang berolahraga karena 

menganggap berkebun adalah 

kegiatan olahraga.  

Riwayat Penyakit 

Keluarga 

Keluarga mengatakan tidak 

ada riwayat penyakit diabetes 

mellitus dalam keluarga 

Keluarga mengatakan tidak 

ada riwayat penyakit diabetes 

mellitus dalam keluarga 

Genogram Pasien 

 

 
 

 

 

 

 

 
Keterangan :  

 : Meninggal 

 

 

: Laki - Laki 

 

 

: Perempuan 

 : Pasien 

 

 

 

: Tinggal Serumah 

 

Genogram Pasien II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 : Meninggal 

 

 

: Laki - Laki 

 

 

: Perempuan 

 : Pasien 

 

 

 

: Tinggal Serumah 

Keadaan Umum Sedang Sedang 

Kesadaran 
Compos Mentis 

E4M6V5 

Compos Mentis 

E4M6V5 

Tanda – Tanda 

Vital 

TD    :140/70 mmHg 

Nadi : 92 kali/menit 

RR    : 21 kali/menit 

Temp : 36.5 oC 

TD    :130/80 mmHg 

Nadi : 84 kali/menit 

RR    : 20 kali/menit 

Temp : 38.5 oC 
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Identitas Pasien Pasien I Pasien II 

Kenyamanan/ nyeri Tidak ada nyeri Tidak ada nyeri 

Status Fungsional 

Barthel Indeks 

Total skor 10 

Dengan kategori tingkat 

ketergantungan pasien adalah 

ketergantungan sedang 

Total skor 7 

Dengan kategori tingkat 

ketergantungan pasien adalah 

ketergantungan berat. 

Pemeriksaan 

Kepala 

Kepala : 

Simetris, kepala bersih, 

penyebaran rambut merata, 

warna rambut hitam mulai 

beruban dan tidak ada 

kelainan. 

Mata : 

Sklera putih, konjungtiva tidak 

anemis, palpebra tidak ada 

edema, refleks cahaya +, pupil 

isokor. 

Hidung : 

Pernafasan cuping hidung 

tidak ada, posisi septum nasal 

simetris, lubang hidung bersih, 

tidak ada penurunan ketajaman 

penciuman dan tidak ada 

kelainan 

Rongga Mulut dan Lidah : 

Warna bibir merah muda, lidah 

warna merah muda, mukosa 

lembab, ukuran tonsil normal, 

letak uvula simetris ditengah 

Kepala : 

Simetris, kepala bersih, 

penyebaran rambut merata, 

warna rambut hitam mulai 

beruban dan tidak ada 

kelainan. 

Mata : 

Sklera putih, konjungtiva 

anemis, palpebra tidak ada 

edema, refleks cahaya +, pupil 

isokor. 

Hidung : 

Pernafasan cuping hidung 

tidak ada, posisi septum nasal 

simetris, lubang hidung bersih, 

tidak ada penurunan ketajaman 

penciuman dan tidak ada 

kelainan 

Rongga Mulut dan Lidah : 

Warna bibir merah muda, lidah 

warna merah muda, mukosa 

lembab, ukuran tonsil normal, 

letak uvula simetris ditengah 

Pemeriksaan 

Thorax 

Keluhan : 

Pasien tidak ada keluhan sesak 

nafas, nyeri waktu bernafas 

dan batuk 

Inspeksi : 

Bentuk dada simetris, 

frekuensi nafas 21 kali/menit, 

irama nafas teratur, pernafasan 

cuping hidung tidak ada, 

penggunaan otot bantu nafas 

tidak ada, pasien tidak 

menggunakan alat bantu nafas. 

Palpasi : 

1) Vokal premitus teraba sama 

diseluruh lapang paru 

anterior dan posterior 

2) Ekspansi paru simetris, 

pengembangan sama di 

paru kanan dan kiri 

3) Tidak ada kelainan 

 

Keluhan : 

Pasien tidak ada keluhan sesak 

nafas, nyeri waktu bernafas 

dan batuk 

Inspeksi : 

Bentuk dada simetris, 

frekuensi nafas 20 kali/menit, 

irama nafas teratur, pernafasan 

cuping hidung tidak ada, 

penggunaan otot bantu nafas 

tidak ada, pasien tidak 

menggunakan alat bantu nafas. 

Palpasi : 

1) Vokal premitus teraba 

sama diseluruh lapang paru 

anterior dan posterior 

2) Ekspansi paru simetris, 

pengembangan sama di 

paru kanan dan kiri 

3) Tidak ada kelainan 
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Identitas Pasien Pasien I Pasien II 

Perkusi : 

Sonor, batas paru hepar ICS 5 

dekstra 

Auskultasi : 

Suara nafas vesikuler dan tidak 

ada suara nafas tambahan 

Perkusi : 

Sonor, batas paru hepar ICS 5 

dekstra 

Auskultasi : 

Suara nafas vesikuler dan tidak 

ada suara nafas tambahan 

Pemeriksaan 

Jantung 

a. Tidak ada keluhan nyeri 

dada 

b. Inspeksi  

1) Tidak terlihat adanya 

pulsasi iktus kordis 

2) CRT 1 detik 

3) Tidak ada sianosis 

c. Palpasi  

1) Ictus Kordis teraba di 

ICS 5 

2) Akral Hangat 

d. Perkusi 

1) Batas atas : ICS II line 

sternal dekstra 

2) Batas bawah : ICS V 

line midclavicula 

sinistra 

3) Batas kanan : ICS III 

line sternal dekstra 

4) Batas kiri : ICS III line 

sternal sinistra 

e. Auskultasi  

1) BJ II Aorta : Tunggal, 

reguler dan intensitas 

kuat 

2) BJ II Pulmonal : 

Tunggal, reguler dan 

intensitas kuat 

3) BJ I Trikuspid : 

Tunggal, reguler dan 

intensitas kuat 

4) BJ I Mitral : Tunggal, 

reguler dan intensitas 

kuat 

5) Tidak ada bunyi jantung 

tambahan 

6) Tidak ada kelainan 

a. Tidak ada keluhan nyeri 

dada 

b. Inspeksi  

1) Tidak terlihat adanya 

pulsasi iktus kordis 

2) CRT 2 detik 

3) Tidak ada sianosis 

c. Palpasi  

1) Ictus Kordis teraba di 

ICS 5 

2) Akral Hangat 

d. Perkusi 

1) Batas atas : ICS II line 

sternal dekstra 

2) Batas bawah : ICS V 

line midclavicula 

sinistra 

3) Batas kanan : ICS III 

line sternal dekstra 

4) Batas kiri : ICS III line 

sternal sinistra 

e. Auskultasi  

1) BJ II Aorta : Tunggal, 

reguler dan intensitas 

kuat 

2) BJ II Pulmonal : 

Tunggal, reguler dan 

intensitas kuat 

3) BJ I Trikuspid : 

Tunggal, reguler dan 

intensitas kuat 

4) BJ I Mitral : Tunggal, 

reguler dan intensitas 

kuat 

5) Tidak ada bunyi 

jantung tambahan 

6) Tidak ada kelainan 

 

 

Pemeriksaan 

Sistem Pencernaan 

dan Status Nutrisi 

a. BB : 65 Kg 

b. TB : 150 Cm 

c. IMT : 28.8 Kg m2 

d. Terdapat penurunan berat 

a. BB : 55 Kg 

b. TB : 155 Cm 

c. IMT : 22,9 Kg m2 

d. Tidak terdapat penurunan 
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Identitas Pasien Pasien I Pasien II 

badan dalam 6 bulan 

terakhir dari awalnya BB 

adalah 67 Kg menjadi 

65Kg 

e. Baju terasa longgar dari 

sebelumnya 

f. Asupan makan berkurang 

karena pasien mengaku 

malas makan 

g. Malas makan pasien 

diakibatkan banyaknya 

batasan dalam diit 

h. BAB  

1) 2 hari sekali 

2) Konsistensi lunak 

i. Diet 

1) Jenis diet bubur 

diabetes melitus (BDM) 

1700 Kkal 

2) Frekuensi makan 3 kali 

sehari 

3) Nafsu makan kurang 

4) Porsi makan hanya 

habis setengah porsi 

j. Abdomen 

Inspeksi 

1) Bentuk : Bulat 

2) Tidak ada bayangan 

vena 

3) Tidak terlihat adanya 

benjolan 

4) Tidak ada luka operasi 

pada abdomen 

5) Tidak terpasang drain 

Auskultasi 

Peristaltik usus 9 

kali/menit 

Palpasi  

1) Tidak ada nyeri tekan 

2) Tidak teraba adanya 

massa 

3) Tidak ada pembesaran 

pada hepar dan lien 

Perkusi 

1) Shifting Dullness (-) 

2) Tidak ada nyeri pada 

pemeriksaan perkusi 

ginjal  

 

berat badan dalam 6 bulan 

terakhir 

e. Asupan makan tidak 

berkurang karena tidak 

nafsu makan 

f. Pasien mengatakan sering 

makan makanan yang 

dibawakan keluarga saat 

menjenguk. 

g. BAB  

1) 1 kali sehari 

2) Konsistensi lunak 

3) BAB dengan 

menggunakan diapers 

h. Diet 

1) Jenis diet bubur 

diabetes melitus 

(BDM) 1700 Kkal 

2) Frekuensi makan 3 kali 

sehari 

3) Nafsu makan baik 

4) Porsi makan habis 

i. Abdomen 

Inspeksi 

1) Bentuk : Bulat 

2) Tidak ada bayangan 

vena 

3) Tidak terlihat adanya 

benjolan 

4) Tidak ada luka operasi 

pada abdomen 

5) Tidak terpasang drain 

Auskultasi 

Peristaltik usus 16 

kali/menit 

Palpasi  

1) Tidak ada nyeri tekan 

2) Tidak teraba adanya 

massa 

3) Tidak ada pembesaran 

pada hepar dan lien 

Perkusi 

1) Shifting Dullness (-) 

2) Tidak ada nyeri pada 

pemeriksaan perkusi 

ginjal  
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Identitas Pasien Pasien I Pasien II 

Pemeriksaan 

Sistem Syaraf 

a. Memori : Panjang 

b. Perhatian : Dapat 

mengulang 

c. Bahasa : Baik (dengan 

komunikasi verbal 

menggunakan bahasa 

Indonesia ) 

d. Kognisi : Baik 

e. Orientasi : Baik (Terhadap 

orang, tempat dan waktu) 

f. Refleks Fisiologis  

1) Patella : 2 (Normal) 

2) Achilles : 2 (Normal) 

3) Bisep : 2 (Normal) 

4) Trisep : 2 (Normal) 

5) Brankioradialis : 2 

(Normal) 

g. Tidak ada keluhan pusing 

h. Istirahat/ tidur 4 jam/hari,  

i. Pemeriksaan syaraf kranial 

1) N1 : Normal (Pasien 

mampu membedakan bau 

minyak kayu putih dan 

alkohol) 

2) N2 : Normal (Pasien 

mampu melihat dalam jarak 

30 cm) 

3) N3 : Normal (Pasien 

mampu mengangkat 

kelopak mata) 

4) N4 : Normal (Pasien 

mampu menggerakkan bola 

mata kebawah ) 

5) N5 : Normal (Pasien 

mampu mengunyah ) 

6) N6 : Normal (Pasien 

mampu menggerakkan 

mata kesamping ) 

7) N7 : Normal (Pasien 

mampu tersenyum dan 

mengangkat alis mata) 

8) N8 : Normal (Pasien 

mampu mendengar dengan 

baik) 

9) N9 : Normal (Pasien 

mampu membedakan rasa 

manis dan asam ) 

10) N10 : Normal (Pasien 

mampu menelan) 

a. Memori : Panjang 

b. Perhatian : Dapat 

mengulang 

c. Bahasa : Baik (dengan 

komunikasi verbal 

menggunakan bahasa 

Indonesia ) 

d. Kognisi : Baik 

e. Orientasi : Baik (Terhadap 

orang, tempat dan waktu) 

f. Refleks Fisiologis  

1) Patella : 2 (Normal) 

2) Achilles : 2 (Normal) 

3) Bisep : 2 (Normal) 

4) Trisep : 2 (Normal) 

5) Brankioradialis : 2 

(Normal) 

g. Tidak ada keluhan pusing 

h. Istirahat/ tidur 4 jam/hari 

dan sering terbangun pada 

malam hari 

i. Pemeriksaan syaraf kranial 

1) N1 : Normal (Pasien 

mampu membedakan bau 

minyak kayu putih dan 

alkohol) 

2) N2 : Normal (Pasien 

mampu melihat dalam 

jarak 30 cm) 

3) N3 : Normal (Pasien 

mampu mengangkat 

kelopak mata 

4) N4 : Normal (Pasien 

mampu menggerakkan bola 

mata kebawah ) 

5) N5 : Normal (Pasien 

mampu mengunyah ) 

6) N6 : Normal (Pasien 

mampu menggerakkan 

mata kesamping ) 

7) N7 : Normal (Pasien 

mampu tersenyum dan 

mengangkat alis mata) 

8) N8 : Normal (Pasien 

mampu mendengar dengan 

baik) 

9) N9 : Normal (Pasien 

mampu membedakan rasa 

manis dan asam ) 
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Identitas Pasien Pasien I Pasien II 

11) N11 : Normal (Pasien 

mampu menggerakkan 

bahu dan melawan tekanan) 

12) N12 : Normal (Pasien 

mampu menjulurkan lidah 

dan menggerakkan lidah 

keberbagai arah) 

10) N10 : Normal (Pasien 

mampu menelan) 

11) N11 : Normal (Pasien 

mampu menggerakkan 

bahu dan melawan 

tekanan) 

12) N12 : Normal (Pasien 

mampu menjulurkan lidah 

dan menggerakkan lidah 

keberbagai arah) 

Pemeriksaan 

Sistem Perkemihan 

a. Kebersihan : Bersih 

b. Kemampuan berkemih : 

Menggunakan alat bantu 

1) Jenis : Folley Chateter 

2) Ukuran : 16 

3) Hari ke – 5 

4) Produksi urine 

2500ml/hari 

5) Warna : Kuning cerah 

6) Bau : Khas urine 

c. Tidak ada distensi kandung 

kemih  

d. Tidak ada nyeri tekan pada 

kandung kemih 

a. Kebersihan : Bersih 

b. Kemampuan berkemih : 

Menggunakan alat bantu 

1) Jenis : Folley Chateter 

2) Ukuran : 16 

3) Hari ke – 7 

4) Produksi urine 

2500ml/hari 

5) Warna : Kuning cerah 

6) Bau : Khas urine 

c. Tidak ada distensi kandung 

kemih  

d. Tidak ada nyeri tekan pada 

kandung kemih 

Balance Cairan Pasien I 

 
Intake 25/3/ 

2019 

26/3/ 

2019 

27/3/ 

2019 

28/3/

2019 

Minum 

peroral 

1500

ml 

1250 

ml 

1200 

ml 

1250 

ml 

Cairan 

Infus 

1500 

ml 

1500 

ml 

1500 

ml 

1500 

ml 

Obat IV 44 ml 44ml 44ml 44ml 

Makan 357 

ml 

535.5 

ml 

714 

ml 

714 

 ml 

Total  3401 

ml 

3329.

5 ml 

3458 

ml 

3508

ml 

 
Output 25/3/ 

2019 

26/3/ 

2019 

27/3/ 

2019 

28/3/ 

2019 

Urine 2500 

ml 

2450 

ml 

2150 

ml 

2430 

ml 

IWL 975 

ml 

975 

ml 

975 

ml 

975 

ml 

Feces  (-) 200 

ml 

(-) 200 

ml 

Total 3475

ml 

3425 

ml 

3125 

ml 

3605

ml 

 

Balance Cairan Pasien II 

 
Intake 25/3/ 

2019 

26/3/ 

2019 

27/3/ 

2019 

28/3/ 

2019 

Minum 

peroral 

1200 

ml 

1200 

ml 

1100 

ml 

1150 

ml 

Cairan 

Infus 

1500 

ml 

1500 

ml 

1500 

ml 

1500 

ml 

Obat IV 361 

ml 

361 

ml 

361 

ml 

361 

ml 

Makan 714 

ml 

714 

ml 

714 

ml 

714 

ml 

Total 3775

ml 

3775 

ml 

3675

ml 

3725

ml 

 
Output 25/3/ 

2019 

26/3/ 

2019 

27/3/ 

2019 

28/3/ 

2019 

Urine 2500 

ml 

2450 

ml 

2550 

ml 

2350 

ml 

IWL 1116 

ml 

825  

ml 

825 

ml 

825 

ml 

Feces  200 

ml 

200 

ml 

200 

ml 

400 

ml 

Total 3816 

ml 

3475 

ml 

3575 

ml 

3575 

ml 
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a. Balance Cairan tgl 25 Maret 2019 

3401 - 3475 = -75 

b. Balance Cairan tgl 26 Maret 2019 

3329.5 - 3425 = - 95.5 

c. Balance Cairan tgl 27 Maret 2019 

3458 - 3125 = + 333 

d. Balance Cairan tgl 28 Maret 2019 

3508 - 3605 = - 97 

a. Balance Cairan tgl 25 Maret 2019 

3775 - 3816 = - 44 

b. Balance Cairan tgl 26 Maret 2019 

3775 – 3475 = + 300 

c. Balance Cairan tgl 27 Maret 2019 

3675 - 3575 = + 100 

d. Balance Cairan tgl 28 Maret 2019 

3725 - 3575 = + 150 

 

Pemeriksaan 

Sistem 

Muskoloskeletal 

dan Integumen 

a. Pergerakan sendi bebas 

b. Kekuatan otot  

5 5 

5 5 

 

c. Tidak ada kelainan 

ekstremitas 

d. Tidak ada kelainan tulang 

belakang  

e. Tidak ada fraktur dan tidak 

terpasang traksi 

f. Kulit berwarna kemerahan 

g. Kulit kering 

h. Turgor kulit baik 

i. Terdapat Luka 

1) Luas luka 5 x 4 cm 

2) Derajat luka 4 

3) Warna dasar luka merah 

4) Tipe eksudat 

serosanguineous 

5) Tidak ada goa 

6) Tepi luka jelas, batas 

tegas bahkan pada dasar 

luka 

7) Jaringan granulasi : 

pink 20% 

8) Warna kulit sekitar luka 

merah muda 

9) Tidak ada edema sekitar 

luka 

10) Tidak terdapat tanda-

tanda infeksi 

11) Skore bates Jensen 28 

12) Luka diganti 

perbannya setiap 2 hari 

sekali 

 

 

 

 

a. Pergerakan sendi bebas 

b. Kekuatan otot   

5 5 

5 4 

 

c. Tidak ada kelainan 

ekstremitas 

d. Tidak ada kelainan tulang 

belakang  

e. Tidak ada fraktur dan tidak 

terpasang traksi 

f. Kulit berwarna kemerahan 

g. Kulit pasien kering 

h. Turgor kulit baik 

i. Terdapat Luka 

1) Luas luka 20 x 6 cm 

2) Derajat luka 4 

3) Warna dasar luka 

kuning  

4) Tipe eksudat purulen 

5) Tidak ada goa 

6) Tepi luka jelas, batas 

tegas,tidak mencapai 

dasar luka 

7) Jaringan granulasi : 

15% luka terisi 

jaringan granulasi 

8) Warna kulit sekitar 

luka merah  

9) Tidak ada edema 

sekitar luka 

10) Terdapat infeksi pada 

luka ditandai dengan 

adanya slouge 

11)  Skore bates jensen 45 

12) Luka diganti 

perbannya setiap 

sehari sekali 
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Identitas Pasien Pasien I Pasien II 

Lokasi : beri tanda X 

 

j. Tidak terdapat edema 

ekstremitas 

k. Tidak ada pitting edema 

l. Nilai risiko dekubitus 17, 

pasien dalam kategori low 

risk untuk mengalami 

dekubitus  

Lokasi : beri tanda X 

 

 

j. Tidak terdapat edema 

ekstremitas 

k. Tidak ada pitting edema 

l. Nilai risiko dekubitus 15, 

pasien dalam kategori 

berisiko dekubitus  

 

Pemeriksaan 

Sistem Endokrin 

a. Tidak ada pembesaran 

kelenjar tyroid 

b. Tidak ada pembesaran 

kelenjar getah bening 

c. Tidak ada trias DM 

d. Pasien mengalami keadaan 

hiperglikemia dengan 

kadar glukosa darah 241 

mg/dL 

e. Kondisi kaki DM 

1) Jenis luka : Luka kronis 

2) Lama luka : 3 bulan 

3) Warna : kemerahan 

4) Luas luka : 5 x 4 cm 

5) Kedalaman : 1 cm 

6) Kulit kaki : Kulit kering 

7) Kuku kaki baik 

8) Telapak kaki baik, tidak 

terdapat callus 

9) Jari kaki lengkap 

10) Tidak ada riwayat luka 

sebelumnya 

11) Tidak ada riwayat 

amputasi sebelumnya 

 

a. Tidak ada pembesaran 

kelenjar tyroid 

b. Tidak ada pembesaran 

kelenjar getah bening 

c. Tidak ada trias DM 

d. Pasien mengalami keadaan 

hiperglikemia dengan 

kadar glukosa darah 230 

mg/dL 

e. Kondisi kaki DM 

1) Jenis luka : Luka kronis 

2) Lama luka : 5 bulan 

3) Warna : kuning 

4) Luas luka : 20 x 6 cm 

5) Kulit kaki : terdapat 

luka dan kulit kering 

6) Kuku kaki mengalami 

penebalan 

7) Pada telapak kaki tidak 

terdapat callus 

8) Jari kaki lengkap 

9) Terdapat infeksi 

10) Tidak ada riwayat luka 

sebelumnya 

11) Tidak ada riwayat 

amputasi sebelumnya 
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Identitas Pasien Pasien I Pasien II 

Seksualitas dan 

Reproduksi 

Pasien sudah menopause Pasien sudah menopause 

Kemanan 

Lingkungan 

Total skor penilaian risiko 

pasien jatuh dengan skala 

morse adalah 40 

Pasien dalam kategori sedang 

Total skor penilaian risiko 

pasien jatuh dengan skala 

morse adalah 20 

Pasien dalam kategori rendah 

Pengkajian 

Psikososial 

a. Persepsi klien terhadap 

penyakitnya adalah 

merupakan cobaan Tuhan 

b. Ekspresi klien terhadap 

penyakitnya adalah 

murung 

c. Pasien kooperatif saat 

interaksi 

d. Pasien seringkali geliah 

e. Pasien mengalami 

gangguan konsep diri 

berupa gangguan peran 

sebaga seorang ibu 

f. Pasien mengatakan merasa 

khawatir dengan kondisi 

yang dihadapi, takut tidak 

bisa mengurus rumah dan 

anak – anaknya bila terlalu 

lama berada dirumah sakit. 

g. Skala HARS : 18 

a. Persepsi klien terhadap 

penyakitnya adalah 

merupakan cobaan Tuhan 

b. Ekspresi klien terhadap 

penyakitnya adalah 

murung 

c. Pasien kooperatif saat 

interaksi 

d. Pasien seringkali merasa 

gelisah 

e. Pasien tidak mengalami 

gangguan konsep diri 

f. Pasien mengatakan merasa 

takut dengan kondisi 

penyakitnya yang sekarang 

dan khawatir penyakitnya 

akan semakin bertambah 

buruk. 

g. Skala HARS : 19 

Pengkajian 

Spiritual 

Kebiasaan beribadah 

a. Sebelum sakit pasien 

sering beribadah 

b. Setelah sakit pasien 

beribadah hanya 

beribadah dengan 

menunaikan solat fardhu 

Kebiasaan beribadah 

a. Sebelum sakit pasien 

sering beribadah 

b. Setelah sakit pasien 

beribadah hanya kadang –

kadang dan pasien 

seringkali berzikir 

Personal Hygiene a. Mandi 2 kali sehari, 

pasien mampu mandi 

sendiri 

b. Keramas 3 hari sekali 

c. Memotong kuku setiap 1 

minggu sekali 

d. Ganti pakaian 2 kali 

sehari 

e. Sikat gigi 2 hari sekali 

a. Mandi 2 kali sehari, 

pasien mandi dibantu oleh 

keluarga 

b. Keramas 3 hari sekali 

c. Memotong kuku setiap 1 

minggu sekali 

d. Ganti pakaian 2 kali 

sehari 

e. Sikat gigi 2 hari sekali 

Pemeriksaan 

Penunjang 

Tanggal 22 Maret 2019 

Pemeriksaan Hematologi 

Leukosit 9,32 10’3/uL 

(4.80 – 10.80 10’3/uL) 

Eritrosit 3,94 10’6/uL 

(4.20 – 5.40 10’6/uL ) 

Hemoglobin 12,4 g/dL 

Tanggal 25 Maret 2019 

Pemeriksaan Hematologi 

Leukosit 18,21 10’3/uL 

(4.80 – 10.80 10’3/uL) 

Eritrosit 3,95 10’6/uL 

(4.20 – 5.40 10’6/uL ) 

Hemoglobin 11,8 g/dL 



62 

 

 

 

Identitas Pasien Pasien I Pasien II 

(12 – 16 g/dL) 

Hematokrit 34,1 % 

(37 – 54 %) 

Pemeriksaan Kimis Klinik 

Albumin 3,2 g/dL 

(3.5 – 5.5 g/dL) 

(12 – 16 g/dL) 

Hematokrit 38,5 % 

(37 – 54 %) 

Pemeriksaan Kimis Klinik 

Albumin 2.1 g/dL 

(3.5 – 5.5 g/dL) 

 

Terapi Pasien I 

 

Nama Obat Dosis 

Rute 

Pemberia

n 

Santagesik 3x1 IV 

Ranitidine 3x1 IV 

Ceftriaxone 2x1 IV 

Apidra 3x7 unit SC 

Lantus 0-0-13 

unit 
SC 

NaCl 0.9% 20 Tpm IV 

 

Terapi perawatan luka dengan metode 

perawatan luka konvensional 

menggunakan kassa dan NaCl 0.9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapi Pasien II 

 

Nama Obat Dosis 
Rute 

Pemberian 

Santagesik 3x1 IV 

Ranitidine 3x1 IV 

Meropenem 2x1 IV 

Metronidazole 3x1 IV 

Novorapid 3x6 

unit 
SC 

Levemir 0-0-11 

unit 
SC 

NaCl 0.9% 20 

Tpm 
IV 

 

Terapi perawatan luka dengan metode 

perawatan luka konvensional menggunakan 

kassa dan NaCl 0.9% 
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4.1.2.2 Diagnosa Keperawatan 

Tabel 4.2 Dianosa Keperawatan klien dengan Diabetes Mellitus Tipe II di Ruang Flamboyan RSUD Abdul Wahab Sjahranie 

Samarinda Tahun 2019 

No. 

Pasien I 

No. 

Pasien II 

Hari/Tanggal 

Ditemukan 
Diagnosa Keperawataan 

Hari/Tanggal 

Ditemukan 
Diagnosa Keperawatan 

1. Senin, 25 

Maret 2019 

(D.0027) Ketidakstabilan kadar glukosa 

darah (Hiperglikemia) berhubungan 

dengan resistensi insulin, yang ditandai 

dengan : 

Data Subjektif : 

a. Pasien mengatakan seringkali merasa 

lelah 

Data Objektif : 

a. Kadar glukosa darah 241 mg/dL 

b. Kulit pasien terlihat kering 

 

1. Senin, 25 Maret 

2019 

(D.0027) Ketidakstabilan kadar glukosa darah 

(Hiperglikemia) berhubungan dengan 

resistensi insulin, yang ditandai dengan : 

Data Subjektif : 

a. Pasien mengatakan seringkali merasa lelah 

b. Pasien mengatakan seringkali makan 

makanan yang dibawakan oleh 

keluarganya saat menjenguk. 
Data Objektif : 

a. Kadar glukosa darah 230 mg/dL 

b. Kulit pasien terlihat kering 

2. Senin, 25 

Maret 2019 

(D.0032) Resiko Defisit nutrisi 

berhubungan dengan faktor psikologis 

(keengganan untuk makan), yang ditandai 

dengan : 

Data Subjektif : 

a. Pasien mengatakan berat badan turun 

dari awalnya 67 menjadi 65 dalam 6 

bulan terakhir 

b. Pasien mengatakan baju terasa lebih 

longgar dari sebelumnya 

   



 

64 

 

No. 

Pasien I 

No. 

Pasien II 

Hari/Tanggal 

Ditemukan 
Diagnosa Keperawataan 

Hari/Tanggal 

Ditemukan 
Diagnosa Keperawatan 

c. Pasien mengatakan malas makan 

dikarenakan takut bila makan gula 

darahnya akan meningkat 

Data Objektif  : 

a. Antropometri 

1) BB : 65 Kg 

2) TB : 150 Cm 

3) IMT : 28.8  

b. Biokimia 

1) Hemoglobin 11,8 g/dL  

(12 – 16 g/dL) 

2) Hematokrit 34,1%  

(37 – 54 %) 

3) Albumin 3,2 g/dL 

(3.5 – 5.5 g/dL) 

c. Clinical 

1) Anemis (-) 

2) Mual dan Muntah (-) 

3) Bibir kering 

4) Turgor kulit baik 

d. Diit 

BDM RG 1700 Kkal dan hanya 

menghabiskan setengah dari porsi 

yang diberikan 

3. Senin, 25 

Maret 2019 

(D.0129) Gangguan Integritas Jaringan 

berhubungan dengan neuropati perifer, 

yang ditandai dengan : 

Data Subjektif : 

2. Senin, 25 Maret 

2019 

(D.0129) Gangguan Integritas Jaringan 

berhubungan dengan neuropati perifer, yang 

ditandai dengan : 

Data Subjektif : 
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No. 

Pasien I 

No. 

Pasien II 

Hari/Tanggal 

Ditemukan 
Diagnosa Keperawataan 

Hari/Tanggal 

Ditemukan 
Diagnosa Keperawatan 

a. Pasien mengatakan terdapat adanya 

luka dikaki kanan 

b. Pasien mengatakan tiba- tiba terjadi 

luka dibagian telapak kaki, luka 

muncul akibat tidak menggunakan 

alas kaki dan terkena serpihan kayu 

Data Objektif : 

a. Terdapat luka di bagian telapak kaki 

kanan 

b. Luas luka 5x4 cm 

c. Total skore bates jansen adalah 28 

a. Pasien mengatakan terdapat adanya luka 

dikaki kiri 

b. Pasien mengatakan awalnya luka melepuh 

pada bagian tumit atas, luka muncul akibat 

terlalu lama memakai sepatu. 

Data Objektif : 

a. Terdapat luka di bagian tumit kaki kiri 

hingga lutut 

b. Luas luka 20x6 cm 

c. Total skore bates jansen adalah 45 

   3. Senin, 25 Maret 

2019 

(D.130)  Hipertermia berhubungan dengan 

proses penyakit, yang ditandai dengan : 

Data Subjektif : 

a. Pasien mengatakan demam sudah dari 

kemarin 

Data Objektif : 

a. Tanda – tanda vital 

1) TD    :130/80 mmHg 

2) Nadi : 84 kali/menit 

3) RR   : 20 kali/menit 

4) Temp : 38.5 oC 

b.    Leukosit : 18,21 10’3/uL 

4. Senin, 25 

Maret 2019 

(D.0142) Resiko Infeksi dibuktikan 

dengan proses penyakit, yang ditandai 

dengan : 

Data Subjektif : 

a. Pasien mengatakan terdapat adanya 
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No. 

Pasien I 

No. 

Pasien II 

Hari/Tanggal 

Ditemukan 
Diagnosa Keperawataan 

Hari/Tanggal 

Ditemukan 
Diagnosa Keperawatan 

luka dikaki kanan 

b. Pasien mengatakan perban luka 

diganti 2 hari yang lalu 

Data Objektif : 

a. Leukosit 9.32 10’3/uL 

b. Warna luka merah muda 

c. Cairan luka serosanguineous 

d. Tanda – tanda vital 

1) TD :140/70 mmHg 

2) Nadi : 92 kali/menit 

3) RR   : 21 kali/menit 

4) Temp : 36.5 oC 

5. Senin, 25 

Maret 2019 

(D.0080) Ansietas berhubungan dengan 

ancaman terhadap konsep diri, yang 

ditandai dengan : 

Data Subjektif : 

a. Pasien mengatakan merasa khawatir 

dengan kondisi yang dihadapi, takut 

tidak bisa mengurus rumah dan anak 

– anaknya bila terlalu lama berada 

dirumah sakit. 

Data Objektif : 

b. Pasien terlihat gelisah 

c. Tanda – tanda vital 

1) TD :140/70 mmHg 

2) Nadi : 92 kali/menit 

3) RR   : 21 kali/menit 

4) Temp : 36.5 oC 

4. Senin, 25 Maret 

2019 

(D.0080) Ansietas berhubungan dengan 

acaman terhadap konsep diri, yang ditandai 

dengan : 

Data Subjektif : 

a. Pasien mengatakan merasa takut dengan 

kondisi penyakitnya yang sekarang dan 

khawatir penyakitnya akan semakin 

bertambah buruk. 

Data Objektif : 

a. Pasien terlihat gelisah 

b. Tanda – tanda vital 

1) TD    :130/80 mmHg 

2) Nadi : 84 kali/menit 

3) RR   : 20 kali/menit 

4) Suhu : 38.5 oC 
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No. 

Pasien I 

No. 

Pasien II 

Hari/Tanggal 

Ditemukan 
Diagnosa Keperawataan 

Hari/Tanggal 

Ditemukan 
Diagnosa Keperawatan 

   5.  Senin, 25 Maret 

2019 

(D.0109) Defisit perawatan diri berhubungan 

dengan gangguan muskoloskeletal, yang 

ditandai dengan : 

Data Subjektif : 

a. Pasien mengatakan terdapat adanya luka 

dikaki kiri yang membuat sulit untuk 

berjalan 

Data Objektif : 

a. Pasien dalam memenuhi kebutuhan 

personal hygiene dibatu oleh keluarga 

b. Pasien untuk kebutuhan toileting 

menggunakan diapers 

c. Pasien terpasang cateter 

d. Skor barthel indeks  dengan kategori 

tingkat ketergantungan  

e. Kekuatan otot   

5 5 

5 4 
 

   6.  Senin, 25 Maret 

2019 

(D. 0114) Ketidakpatuhan berhubungan 

dengan program terapi kompleks dan lama, 

yang ditandai dengan : 

Data Subjektif : 

(-) 

Data Objektif : 

a. Perilaku pasien tidak mengikuti program 

pengelolaan diabetes melitus, seperti : 

pasien masih suka mengkonsumsi makan 
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No. 

Pasien I 

No. 

Pasien II 

Hari/Tanggal 

Ditemukan 
Diagnosa Keperawataan 

Hari/Tanggal 

Ditemukan 
Diagnosa Keperawatan 

makanan yang dibawakan oleh keluarga 

saat menjenguk. 

b. Terdapat luka ulkus diabetik sebagai salah 

satu komplikasi penyakit diabetes melitus 

c. Kadar glukosa darah 230 mg/dL 
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4.1.2.2  Intervensi Keperawatan 

Tabel 4.3 Intervensi Keperawatan Pasien I dengan Diabetes Mellitus Tipe II  di Ruang Flamboyan RSUD Abdul Wahab Sjahranie 

Samarinda Tahun 2019 

No. 
Tanggal 

Ditemukan 
Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi Keperawatan 

1. 25 Maret 2019 (D.007) Ketidaksatabilan 

Kadar Glukosa Darah 

(Hiperglikemia) 

berhubungan dengan 

resistensi insulin 

Setelah dilakukan   intervensi 

keperawatan selama 1x8 jam maka 

kestabilan kadar glukosa darah meningkat 

dengan kriteria hasil : 

1. Lelah atau lesu menurun 

2. Kadar glukosa dalam darah membaik 

3. Perilaku sedang 

1.1 Monitor kadar glukosa darah  

1.2 Monitor tanda dan gejala hiperglikemi 

1.3 Ajarkan pengelolaan diabetes (mengenai 

pola makan,latihan fisik,monitor gula 

darah dan terapi dan pendidikan 

kesehatan) 

1.4 Ajarkan indikasi dan pentingnya 

pengujian keton urin (jika perlu) 

1.5 Kolaborasi pemberian insulin  

2. 25 Maret 2019 (D.0032) Resiko Defisit 

Nutrisi berhubungan 

dengan faktor psikologis 

(keengganan untuk makan) 

Setelah dilakukan intervensi keperawatan 

selama 4x24 jam makan status nutrisi 

membaik, dengan kriteria hasil : 

1. Porsi makanan yang dihabiskan 

meningkat 

2. Pengetahuan tentang pilihan makanan 

dan minuman yang sehat meningkat 

3. Nafsu makan membaik 

2.1 Identifikasi status nutrisi 

2.2 Identifikasi alergi dan intoleransi 

makanan 

2.3 Monitor asupan makanan 

2.4 Sajikan makanan secara menarik dan 

suhu yang sesuai 

2.5 Ajarkan diit yang diprogramkan 

2.6 Kolaborasi dengan ahli gizi untuk 

menetukan jumlah kalori dan jenis 

nutrient yang di butuhkan  
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No. 
Tanggal 

Ditemukan 
Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi Keperawatan 

3. 25 Maret 2019 (D.0129) Gangguan 

Integritas Jaringan 

berhubungan dengan 

neuropati perifer 

Setelah dilakukan intervensi keperawatan 

selama 4x24 jam maka integritas jaringan 

meningkat, dengan kriteria hasil : 

1. Kerusakan jaringan menurun 

2. Nyeri menurun 

3. Drainase purulent menurun 

4. Drainase serosanguinis menurun 

5. Bau tidak sedap pada luka menurun 

6. Infeksi menurun 

 

3.1 Monitor karakteristik luka (drainase 

warna, ukuran dan bau) 

3.2 Monitor tanda – tanda infeksi 

3.3 Lepaskan balutan dan plester secara 

perlahan 

3.4 Bersihkan dengan cairan NaCl 0.9% 

3.5 Bersihkan jaringan nekrotik 

3.6 Berikan salep yang sesuai (jika perlu) 

3.7 Pasang balutan sesuai jenis luka 

3.8 Ganti balutan luka dalam interval waktu 

yang sesuai 

3.9 Jelaskan tanda dan gejala infeksi 

3.10 Kolaborasi pemberian antibiotik  

4. 25 Maret 2019 (D.0142) Resiko Infeksi 

berhubungan dengan 

penyakit kronis 

Setelah dilakukan intervensi keperawatan 

selama 1x24 jam maka tingkat infeksi 

menurun, dengan kriteria hasil : 

1. Kebersihan tangan meningkat 

2. Kebersihan badan meningkat 

3. Demam menurun 

4. Kadar sel darah putih membaik 

4.1 Monitor tanda dan gejala infeksi  

4.2 Batasi jumlah pengunjung 

4.3 Cuci tangan sebelum dan sesudah 

kontak dengan pasien dan lingkungan 

pasien 

4.4 Ajarkan pasien mengenai cara mencuci 

tangan dengan benar  

4.5 Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi  

5. 25 Maret 2019 (D.0080) Ansietas 

berhubungan dengan 

Ancaman terhadap konsep 

diri  

Setelah dilakukan intervensi keperawatan 

selama 3x24 jam maka tingkat ansietas 

menurun dengan kriteria hasil : 

1. Perilaku  gelisah menurun 

2. Frekuensi pernapasan membaik 

3. Frekuensi nadi membaik 

4. Tekanan darah membaik 

5.1 Monitor tanda – tanda ansietas 

5.2 Ciptakan suasana terapeutik untuk 

menumbuhkan kepercayaan 

5.3 Dengarkan dengan penuh perhatian 

5.4 Anjurkan mengungkapkan perasaan dan 

persepsi 

5.5 Latih teknik relaksasi  
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Tabel 4.4 Intervensi Keperawatan Pasien II dengan Diabetes Mellitus Tipe II di Ruang Flamboyan RSUD Abdul Wahab Sjahranie 

Samarinda Tahun 2019 

No. 
Tanggal 

Ditemukan 
Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi Keperawatan 

1. 25 Maret 2019 (D.007) Ketidaksatabilan 

Kadar Glukosa Darah 

(Hiperglikemia) 

berhubungan dengan 

resistensi insulin 

Setelah dilakukan   intervensi 

keperawatan selama 1x8 jam maka 

kestabilan kadar glukosa darah meningkat 

dengan kriteria hasil : 

1. Lelah atau lesu menurun 

2. Kadar glukosa dalam darah membaik 

3. Perilaku sedang 

1.1 Monitor kadar glukosa darah  

1.2 Monitor tanda dan gejala hiperglikemi 

1.3 Ajarkan pengelolaan diabetes (mengenai 

pola makan,latihan fisik,monitor gula 

darah dan terapi dan pendidikan 

kesehatan) 

1.4 Ajarkan indikasi dan pentingnya 

pengujian keton urin (jika perlu) 

1.5 Kolaborasi pemberian insulin  

2. 25 Maret 2019 (D.0129) Gangguan 

Integritas Jaringan 

berhubungan dengan 

neuropati perifer 

Setelah dilakukan intervensi keperawatan 

selama 4x24 jam maka integritas jaringan 

meningkat, dengan kriteria hasil : 

1. Kerusakan jaringan menurun 

2. Nyeri menurun 

3. Drainase purulent menurun 

4. Drainase serosanguinis menurun 

5. Bau tidak sedap pada luka menurun 

6. Infeksi menurun 

 

2.1. Monitor karakteristik luka (drainase 

warna, ukuran dan bau) 

2.2. Monitor tanda – tanda infeksi 

2.3. Lepaskan balutan dan plester secara 

perlahan 

2.4. Bersihkan dengan cairan NaCl 0.9% 

2.5. Bersihkan jaringan nekrotik 

2.6. Berikan salep yang sesuai (jika perlu) 

2.7. Pasang balutan sesuai jenis luka 

2.8. Ganti balutan luka dalam interval waktu 

yang sesuai 

2.9. Jelaskan tanda dan gejala infeksi 

2.10. Kolaborasi pemberian antibiotik  
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No. 
Tanggal 

Ditemukan 
Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi Keperawatan 

3. 25 Maret 2019 (D.0130) Hipertermia 

berhubungan dengan proses 

penyakit 

 

Setelah dilakukan intervensi keperawatan 

selama 1x24 jam , maka termoregulasi 

membaik , dengan kriteria hasil : 

1. Suhu tubuh membaik 

2. Tekanan darah membaik 

3. Takikardi menurun 

 

3.1 Monitor tanda – tanda vital 

3.2 Longgarkan pakaian pasien 

3.3 Berikan kompres pada lipatan paha dan 

aksila 

3.4 Anjurkan untuk meningkatkan intake 

cairan. 

3.5 Berikan cairan  intravena  

4. 25 Maret 2019 (D.0109) Defisit perawatan 

diri berhubungan dengan 

gangguan muskoloskeletal  

Setelah dilakukan intervensi keperawatan 

selama 3x24 jam , maka perawatan diri 

meningkat , dengan kriteria hasil : 

1. Kemampuan mandi meningkat 

2. Kemampuan menggunkan pakian 

meningkat 

3. Kemampuan makan meningkan 

4. Kemampuan ke toilet meningkat 

5. Mempertahankan kebersihanan diri 

meningkat 

 

4.1 Identifikasi kebutuhan alat bantu 

kebersihan diri, berpakaian, berhias dan 

makan 

4.2 Sediakan lingkungan yang teraputik 

(suasana yang rileks dan menjaga 

privasi) 

4.3 Siapkan alat keperluan pribadi 

4.4 Dampingi dalam melakukan perawatan 

diri sampai mandiri 

4.5 Anjurkan melakukan perawatan diri 

secara konsisten sesuai kemampuan  

5. 25 Maret 2019 (D.0080) Ansietas 

berhubungan dengan 

Ancaman terhadap konsep 

diri  

Setelah dilakukan intervensi keperawatan 

selama 3x24 jam maka tingkat ansietas 

menurun dengan kriteria hasil : 

1. Perilaku  gelisah menurun 

2. Frekuensi pernapasan membaik 

3. Frekuensi nadi membaik 

4. Tekanan darah membaik 

5.1 Monitor tanda – tanda ansietas 

5.2 Ciptakan suasana terapeutik untuk 

menumbuhkan kepercayaan 

5.3 Dengarkan dengan penuh perhatian 

5.4 Anjurkan mengungkapkan perasaan dan 

persepsi 

5.5 Latih teknik relaksasi  

6. 25 Maret 2019 (D. 0114) Ketidakpatuhan 

berhubungan dengan 

program terapi kompleks 

dan lama 

Setelah dilakukan intervensi keperawatan 

selama 1x24 jam maka tingkat kepatuhan 

meningkat, dengan kriteria hasil : 

1. Verbalisasi kemauan mematuhi 

6.1 Identifikasi kepatuhan menjalani 

program pengobatan 

6.2 Buat komitmen menjalani program 

pengobatan dengan baik 



 

73 

 

No. 
Tanggal 

Ditemukan 
Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi Keperawatan 

program perawatan atau pengobatan 

meningkat 

2. Verbalisasi mengikuti anjuran 

meningkat 

3. Perilaku mengikuti program 

perawatan/pengobatan membaik 

4. Perilaku menjalankan anjuran 

membaik 

6.3 Libatkan keluarga untuk mendukung 

program pengobatan yang dijalani 

6.4 Informasikan manfaat yang akan 

diperoleh jika teratur menjalani program 

pengobatan 
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4.1.2.3 Implementasi Keperawatan 

Tabel 4.5 Implementasi Keperawatan pada Pasien I dengan Diabetes Mellitus 

Tipe II di Ruang Flamboyan RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun 

2019 

No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan 

1. Senin , 25 Maret 

2019 

07.30 

 

 

 

07.40 

 

 

 

 

07.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.55 

 

 

 

1.1 Memonitor kadar glukosa 

darah 

 

 

1.2 Memonitor tanda dan gejala 

hiperglikemia 

 

 

 

2.1Mengkaji status nutrisi 

pasien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Mengkaji pasien akan 

adanya alergi dan intoleransi 

makanan 

 

 

Gula darah jam 06.00 

wita 241 mg/dL 

 

 

Pasien mengatakan masih 

sering merasa lelah 

 

 

 

a. Antropometri 

1) BB : 65 Kg 

2) TB : 150 Cm 

3) IMT : 28.8 Kgm2 

b. Biokimia 

1) Hemoglobin 

11,8 g/dL 

2) Hematokrit 

34,1% 

3) Albumin 3,2 

g/dL 

c. Clinical 

1) Anemis (-) 

2) Mual dan 

Muntah (-) 

3) Bibir kering 

4) Turgor kulit baik 

d. Diit 

BDM 1700 Kkal dan 

hanya menghabiskan 

setengah dari porsi 

yang diberikan 

 

Pasien mengatakan tidak 

memiliki alergi dan tidak 

ada intoleransi apapun 
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No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan 

 

 

08.05 

 

 

 

08.15 

 

 

 

 

 

08.25 

 

 

 

08.35 

 

 

 

08.50 

 

 

 

 

08.55 

 

 

 

 

 

11.55 

 

 

12.05 

 

 

 

12.30 

 

 

 

 

12.45 

 

 

 

 

 

 

2.3Memonitor asupan makanan 

pasien 

 

5.1Mengukur tanda – tanda 

vital 

 

4.1 Memonitor tanda dan gejala 

infeksi 

 

 

4.3 Mencuci tangan sebelum 

dan sesudah kontak dengan 

pasien dan lingkungan pasien 

 

3.10 Memberikan antibiotik 

(ceftriaxone dengan rute 

pemberian secara IV dan dosis 

2x1) 

 

3.2 & 4.4 Mengajarkan kepada 

pasien mengenai tanda dan 

gejala infeksi dan cara mencuci 

tangan dengan benar 

 

 

1.1 Mengecek gula darah 

pasien  

 

1.5 Memberikan terapi insulin 

apidra secara sc dengan dosis 

3x7 unit 

 

4.5 Menganjurkan kepada 

pasien untuk menghabiskan 

porsi makan yang telah 

diberikan 

 

2.3 Memonitor asupan 

makanan pasien 

 

 

 

untuk makanan 

 

Pasien hanya 

menghabiskan setengah 

dari porsi yang diberikan 

 

TD ; 140/70 mmHg 

Nadi : 92 kali/menit 

RR ; 21 kali/menit 

Suhu : 36.5 oC 

 

 

Tidak terdapat tanda dan 

gejala infeksi 

 

 

Cuci tangan telah 

dilakukan 

 

 

Ceftriaxone telah 

diberikan, tidak ada 

reaksi alergi 

 

 

Pasien memahami 

mengenai tanda dan 

gejala infeksi dan cara 

mencuci tangan dengan 

benar 

 

Gula darah 256 mg/dL 

 

 

Insulin telah diberikan 

 

 

 

Pasien memahami dan 

berusaha untuk 

menghabiskan makan 

yang telah diberikan 

 

Pasien hanya 

menghabiskan setengah 

dari porsi yang diberikan 

 

 



76 

 

 

 

No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan 

13.00 

 

 

 

 

 

13.03 

 

 

 

13.10 

 

 

 

13.15 

 

 

 

5.1 Mengukur tanda  - tanda 

vital dan skala HARS 

 

 

 

 

5.2 Menciptakan suasana yang 

terapeutik untuk menumbuhkan 

kepercayaan pasien 

 

5.3 Mendengarkan keluhan 

pasien dengan penuh perhatian 

 

 

5.4 Menganjurkan pasien untuk 

mengungkapkan perasaan 

TD ; 140/80 mmHg 

Nadi : 90 kali/menit 

RR ; 20 kali/menit 

Suhu : 36.4 oC dan skala 

HARS : 18 

 

Pasien merasa nyaman  

 

 

 

Pasien meceritakan 

kecemasannya mengenai 

penyakit yang dialami   

 

Pasien memahami dan 

mampu mengungkapkan 

perasaannya. 
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No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan 

2. Selasa, 26 Maret 

2019                

07.15 

 

 

 

 

07.30 

 

 

 

 

07.35 

 

 

07.40 

 

 

 

07.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.25 

 

 

 

08.35 

 

 

 

 

 

08.40 

 

 

 

08.50 

 

 

 

08.55 

 

 

1.1 Memonitor kadar glukosa 

darah 

 

 

1.2  Memonitor tanda dan 

gejala hiperglikemia 

 

 

4.1 Melihat adanya tanda dan 

gejala infeksi 

 

5.5 Mengajarkan pasien untuk 

menggunakan teknik relaksasi 

nafas dalam 

 

1.2 Mengajarkan kepada 

pasien dan keluarga mengenai 

pengelolaan diabetes terutama 

mengenai pengaturan pola 

makan,latihan fisik,monitor 

gula darah dan terapi dan 

pendidikan kesehatan tentang 

perawatan kaki diabetik 

 

4.3 Mencuci tangan sebelum 

dan sesudah kontak dengan 

pasien dan lingkungan pasien 

 

3.10 Memberikan antibiotik 

(ceftriaxone dengan rute 

pemberian secara IV dan dosis 

2x1) 

 

 

3.3 Melepaskan balutan dan 

plester secara perlahan 

 

 

3.1 Melihat karakteristik luka 

(warna, ukuran dan bau) 

 

 

3.2 Melihat adanya tanda-tanda 

infeksi 

 

 

GDS Pukul 22.00 

Tanggal 25/3/2019 : 216 

mg/dL 

GDS Pukul 06.00 : 236 

mg/dL 

 

Pasien mengatakan masih 

sering merasa lelah 

 

 

Tidak ada tanda dan 

gejala infeksi 

 

Pasien memahami dan 

mampu melakukan teknik 

relaksasi nafas dalam 

 

Pasien dan keluarga 

memahami mengenai 

pengelolaan diabetes dan 

mampu mengulang 

penjelasan 

 

 

 

 

Cuci tangan telah 

dilakukan 

 

 

Ceftriaxone telah 

diberikan, tidak ada 

reaksi alergi 

 

 

 

Balutan telah dilepaskan, 

balutan bersih tidak ada 

rembesan 

 

Luka berwarna 

kemerahan, ukuran 5x4 

cm dan tidak berbau 

 

Tidak ada tanda-tanda 

infeksi 



78 

 

 

 

No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan 

 

08.57 

 

09.00 

 

09.20 

 

 

 

12.35 

 

 

12.45 

 

 

 

12.50 

 

 

 

 

13.10 

 

 

 

13.15 

 

 

 

 

 

13.25 

 

 

 

13.35 

 

3.4 Membersihkan luka dengan 

cairan NaCl 

 

3.7 Memasang balutan sesuai 

jenis luka 

 

3.8 Mengganti balutan dalam 

interval waktu yang sesuai 

 

 

1.1 Mengecek kadar glukosa 

darah 

 

1.5 Memberikan terapi insulin 

apidra secara sc dengan dosis 

3x7 unit 

 

4.5 Menganjurkan kepada 

pasien untuk menghabiskan 

porsi makan yang telah 

diberikan 

 

 

2.3 Memonitor asupan makan 

pasien 

 

 

5.1 Memonitor tanda-tanda 

vital dan skala HARS 

 

 

 

5.2 Menciptakan suasana yang 

terapeutik untuk menumbuhkan 

kepercayaan pasien 

 

5.4 Menganjurkan pasien utuk 

mengungkapkan perasaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luka telah dibersihkan 

 

 

Luka telah dipasang 

balutan lembab 

 

Balutan diganti setiap 2 

hari sekali 

 

 

Gula darah 340 mg/dL 

 

 

Insulin telah diberikan 

 

 

 

Pasien memahami dan 

berusaha untuk 

menghabiskan makan 

yang telah diberikan 

 

Pasien sudah mampu 

menghabiskan ¾ dari 

porsi yang diberikan 

 

TD ; 130/80 mmHg 

Nadi : 90 kali/menit 

RR ; 20 kali/menit 

Suhu : 36.4 oC dan Skala 

Hars : 16 

 

Pasien merasa nyaman  

 

 

 

Pasien memahami dan 

mampu mengungkapkan 

perasaannya 
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No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan 

3. Rabu, 27 Maret 

2019 

07.15 

 

 

 

 

 

07.30 

 

 

 

07.40 

 

 

07.45 

 

 

 

 

07.55 

 

 

 

08.00 

 

 

 

 

11.55 

 

 

12.15 

 

 

 

12.30 

 

 

 

12.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Memonitor kadar glukosa 

darah 

 

 

 

 

1.2  Memonitor tanda dan 

gejala hiperglikemia 

 

 

4.1 Melihat adanya tanda dan 

gejala infeksi 

 

5.5 Menganjurkan pasien untuk 

menggunakan teknik relaksasi 

nafas dalam 

 

 

6.3 Mencuci tangan sebelum 

dan sesudah kontak dengan 

pasien dan lingkungan pasien 

 

3.10 Memberikan antibiotik 

(ceftriaxone dengan rute 

pemberian secara IV dan dosis 

2x1) 

 

1.1 Mengecek kadar glukosa 

darah 

 

1.5 Memberikan terapi insulin 

apidra secara sc dengan dosis 

3x7 unit 

 

4.5  Menganjurkan kepada 

pasien untuk menghabiskan 

porsi makan yang telah 

diberikan 

 

2.3 Memonitor asupan 

makanan 

 

 

 

 

 

 

 

GDS Pukul 22.00 

Tanggal 26/3/2019 : 232 

mg/dL 

GDS Pukul 06.00 : 284 

mg/dL 

 

Pasien mengatakan lelah 

berkurang 

 

 

Tidak ada tanda dan 

gejala infeksi 

 

Pasien memahami dan 

mampu melakukan teknik 

relaksasi nafas dalam  

 

 

Cuci tangan telah 

dilakukan 

 

 

Ceftriaxone telah 

diberikan, tidak ada 

reaksi alergi 

 

 

Kadar glukosa darah 219 

mg/dL 

 

Insulin telah diberikan 

 

 

 

Pasien memahami dan 

berusaha untuk 

menghabiskan makan 

yang telah diberikan 

 

Pasien mampu 

menghabiskan makan 

yang telah diberikan 
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No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan 

12.40 

 

 

 

 

 

 

12.50 

 

 

 

12.55 

5.1 Memonitor tanda-tanda 

vital dan skala HRAS 

 

 

 

 

 

5.2 Menciptakan suasana yang 

terapeutik untuk menumbuhkan 

kepercayaan pasien 

 

5.4 Menganjurkan pasien utuk 

mengungkapkan perasaan 

 

 

TD ; 120/80 mmHg 

Nadi : 86 kali/menit 

RR ; 20 kali/menit 

Suhu : 35.8 oC dan Skala 

HARS : 13 

 

 

Pasien merasa nyaman  

 

 

 

Pasien memahami dan 

mampu mengungkapkan 

perasaannya 

4. Kamis, 28 Maret 

2019                

07.15 

 

 

 

 

 

07.30 

 

 

 

07.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Memonitor kadar 

glukosa darah pasien 

 

 

 

1.2  Memonitor tanda dan 

gejala hiperglikemia 

 

2.1 Mengkaji status nutrisi 

pasien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDS Pukul 22.00 

Tanggal 27/3/2019 : 146 

mg/dL 

GDS Pukul 06.00 :  215 

mg/dL 

 

Pasien mengatakan lelah 

berkurang 

 

 

a. Antropometri 

1) BB : 65 Kg 

2) TB : 150 Cm 

3) IMT : 28.8  

b. Biokimia 

1) Hemoglobin 

11,8 g/dL 

2) Hematokrit 

34,1% 

3) Albumin 3,2 

g/dL 

c. Clinical 

1) Anemis (-) 

2) Mual dan 

Muntah (-) 

3) Bibir kering 

4) Turgor kulit baik 

d. Diit 

BDM 1700 Kkal dan 

pasien mampu 

menghabiskan porsi 
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No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan 

 

 

 

07.40 

 

 

 

07.45 

 

 

 

07.55 

 

 

 

08.00 

 

 

 

 

 

08.05 

 

 

 

08.25 

 

 

 

08.35 

 

 

08.40 

 

 

08.50 

 

 

08.55 

 

 

 

11.45 

 

 

 

11.55 

 

 

 

 

4.1 Melihat adanya tanda dan 

gejala infeksi 

 

 

5.5 Menganjurkan pasien untuk 

menggunakan teknik relaksasi 

nafas dalam 

 

4.3 Mencuci tangan sebelum 

dan sesudah kontak dengan 

pasien dan lingkungan pasien 

 

3.10 Memberikan antibiotik 

(ceftriaxone dengan rute 

pemberian secara IV dan dosis 

2x1) 

 

 

3.3 Melepaskan balutan dan 

plester secara perlahan 

 

 

3.1 Melihat karakteristik luka 

(warna, ukuran dan bau) 

 

 

3. Melihat adanya tanda-tanda 

infeksi 

 

3.4 Membersihkan luka dengan 

cairan NaCl 

 

3.7 Memasang balutan sesuai 

jenis luka 

 

3.8 Mengganti balutan dalam 

interval waktu yang sesuai 

 

 

1.1 Mengecek kadar glukosa 

darah 

 

 

1.5 Memberikan terapi insulin 

apidra secara sc dengan dosis 

yang diberikan 

 

 

Tidak ada tanda dan 

gejala infeksi 

 

 

Pasien memahami dan 

mampu melakukan teknik 

relaksasi nafas dalam  

 

Cuci tangan telah 

dilakukan 

 

 

Ceftriaxone telah 

diberikan, tidak ada 

reaksi alergi 

 

 

 

Balutan telah dilepaskan, 

balutan bersih tidak ada 

rembesan 

 

Luka berwarna 

kemerahan, ukuran 5x4 

cm dan tidak berbau 

 

Tidak ada tanda-tanda 

infeksi 

 

Luka telah dibersihkan 

 

 

Luka telah dipasang 

balutan lembab 

 

Balutan diganti setiap 2 

hari sekali 

 

 

Gula darah 239 mg/dL 

 

 

 

Insulin telah diberikan 
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No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan 

 

 

 

12.30 

 

 

 

 

12.35 

 

 

 

12.45 

3x7 unit 

 

 

4.5 Menganjurkan kepada 

pasien untuk menghabiskan 

porsi makan yang telah 

diberikan 

 

 

2.3 Memonitor asupan makan 

pasien 

 

 

5.1 Memonitor tanda-tanda 

vital 

 

 

 

 

 

 

Pasien memahami dan 

berusaha untuk 

menghabiskan makan 

yang telah diberikan 

 

Pasien sudah mampu 

menghabiskan porsi yang 

diberikan 

 

TD ; 120/80 mmHg 

Nadi : 84 kali/menit 

RR ; 20 kali/menit 

Suhu : 36.5 oC 
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Tabel 4.6 Implementasi Keperawatan pada Pasien II dengan Diabetes Mellitus 

Tipe  di Ruang Flamboyan RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun 2019 

No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan 

1. Senin , 25 Maret 

2019 

 

07.15 

 

 

 

07.30 

 

 

 

07.40 

 

 

 

 

 

07.45 

 

 

 

 

 

 

07.55 

 

 

 

08.10 

 

 

 

08.20 

    

 

 

08.25 

 

 

 

08.30 

 

 

 

 

 

1.1 Memonitor kadar glukosa 

darah pasien 
 

 

1.2Memonitor tanda dan gejala 

hiperglikemia 

 

 

3.1 & 5.1 Mengukur tanda tanda 

vital 

 

 

 

 

6.1 Mengidentifikasi kepatuhan 

dalam menjalani program 

pengobatan 

 

 

 

 

4.1 Mengkaji kebutuhan alat bantu 

kebersihan diri, berpakaian, berhias 

dan makan 

 

4.2 Menyediakan lingkungan yang 

terapeutik 

 

 

4.3 Menyiapkan dan mendekatkan 

alat keperluan mandi 

 

 

4.4 Mendampingi pasien dan 

keluarga dalam melakukan 

perawatan diri 

 

4.5 Menganjurkan pasien untuk 

melakukan perawatan diri secara 

konsisten 

 

 

 

 

GDS Pukul 06.00 

230 mg/dL 

 

 

Pasien mengatakan 

sering merasa lelah 

 

 

TD ; 130/80 mmHg 

Nadi : 84 kali/menit 

RR ; 20 kali/menit 

Suhu : 38.5 oC 

 

 

Pasien mengatakan 

sering makan 

makanan yang 

dibawa oleh 

keluarga saat 

menjenguk 

 

Pasien memiliki 

kebutuhan alat bantu  

 

 

Pasien merasa 

nyaman bila tirai 

ditutup 

 

Alat telah disiapkan 

dan didekatkan 

dengan pasien 

 

Pasien mampu 

melakukan dengan 

dibantu keluarga 

 

Pasien memahami 
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No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan 

08.35 

 

 

08.50 

 

 

08.55 

 

 

09.00 

 

 

 

 

 

 

09.15 

 

 

 

 

09.35 

 

 

 

 

09.40 

 

 

 

 

09.45 

 

 

09.50 

 

 

 

 

09.55 

 

 

10.15 

 

 

 

 

 

3.2 Melonggarkan pakaian pasien 

 

 

3.3 Memberikan kompres pada 

lipatan paha dan aksila 

 

3.4 Menganjurkan pasien untuk 

banyak minum  

 

2.10 Memberikan antibiotik 

(meropenem dengan rute pemberian 

secara IV dan dosis 3x1 dan 

metronidazole dengan rute 

pemberian secara IV dan dosis 3x1) 

 

 

2.3 Melepaskan balutan dan plester 

secara perlahan 

 

 

 

2.1 Melihat karakteristik luka 

(warna, ukuran dan bau) 

 

 

 

2.2 Melihat adanya tanda-tanda 

infeksi 

 

 

 

2.4 Membersihkan luka dengan 

cairan NaCl 

 

2.7 Memasang balutan sesuai jenis 

luka 

 

 

 

2.8 Mengganti balutan sesuai 

interval waktu yang sesuai 

 

2.3 Melakukan kontrol lingkungan 

yang dapat mempengaruhi nyeri 

pasien  

 

 

 

Baju telah 

dilonggarkan  

 

Kompres telah 

diberikan 

 

Pasien memahami 

 

 

Meropenem dan 

metronidazole telah 

diberikan, tidak ada 

reaksi alergi 

 

 

 

Balutan telah 

dilepaskan, terdapat 

rembesan pada 

balutan 

 

Luka berwarna 

kuning, ukuran 20x6 

cm dan berbau 

 

 

Ada tanda-tanda 

infeksi terlihat dari 

adanya purulen pada 

luka 

 

Luka telah 

dibersihkan 

 

Luka telah 

dibersihkan dan 

telah dipasang 

balutan lembab 

 

Balutan diganti 

setiap hari  

 

Pasien merasa 

nyaman dengan tirai 

yang tertutup 
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No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan 

10.20 

 

 

 

 

 

10.30 

 

 

 

 

10.35 

 

 

 

 

 

 

 

10.50 

 

 

 

 

11.05 

 

 

 

 

11.10 

 

 

 

 

 

11.25 

 

 

 

11.35 

 

 

 

11.40 

 

 

 

 

5.5 Mengajarkan pasien untuk 

menggunakan teknik relaksasi nafas 

dalam 

 

 

 

2.9Mengajarkan kepada pasien 

mengenai tanda dan gejala infeksi 

 

 

 

1.3  Mengajarkan kepada pasien 

dan keluarga mengenai pengelolaan 

diabetes terutama mengenai 

pengaturan pola makan,latihan 

fisik,monitor gula darah dan terapi 

dan pendidikan kesehatan tentang 

perawatan kaki diabetik 

 

6.2 Membuat komitmen dengan 

pasien untuk menjalani program 

pengobatan dengan baik 

 

 

6.3 Melibatkan keluarga untuk 

mendukung program pengobatan 

yang dijalani 

 

 

3.1 Melakukan pemeriksaan tanda-

tanda vital dan skala HARS 

 

 

 

 

1.1 Mengecek kadar glukosa darah 

pasien 

 

 

1.5 Memberikan terapi insulin 

novorapid secara sc dengan dosis 

3x6 unit 

 

5.2 Menciptakan suasana yang 

terapeutik untuk menumbuhkan 

kepercayaan pasien 

 

 

Pasien memahami 

dan mampu 

melakukan teknik 

relaksasi nafas 

dalam 

 

Pasien memahami 

mengenai tanda dan 

gejala infeksi 

 

 

Pasien dan keluarga 

memahami 

mengenai 

pengelolaan diabetes 

dan mampu 

mengulang 

penjelasan 

 

Pasien memahami 

dan berusaha untuk 

menjalani program 

pengobatan 

 

Keluarga 

mengatakan akan 

berusaha untuk 

mendukung pasien 

 

TD    :130/80 mmHg 

Nadi : 86 kali/menit 

RR   : 20 kali/menit 

Temp : 36.5 oC 

Skala HARS : 19 

 

Kadar glukosa darah 

261 mg/dL 

 

 

Insulin telah 

diberikan 

 

 

Pasien merasa 

nyaman  
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No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan 

 

12.15 

 

 

 

12.20 

 

12.35 

 

 

 

5.3 Mendengarkan keluhan pasien 

dengan penuh perhatian 

 

 

5.4 Menganjurkan pasien utuk 

mengungkapkan perasaan 

 

Pasien meceritakan 

kecemasannya 

mengenai penyakit 

yang dialami   

 

Pasien memahami 

dan mampu 

mengungkapkan 

perasaannya. 
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No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan 

2. Selasa , 26 Maret 

2019 

 

07.15 

 

 

 

 

 

 

07.30 

 

 

 

07.40 

 

 

 

 

07.45 

 

 

 

07.55 

 

 

 

08.10 

 

 

 

08.20 

 

 

 

08.25 

 

 

 

 

 

 

08.30 

 

 

 

08.35 

 

 

 

1.1 Memonitor kadar glukosa 

darah pasien 
 

 

 

 

 

1.2 Memonitor tanda dan gejala 

hiperglikemia 

 

 

5.1 Mengukur tanda tanda vital 

 

 

 

 

4.2 Menyediakan lingkungan yang 

terapeutik 

 

 

4.3 Menyiapkan dan mendekatkan 

alat keperluan mandi 

 

 

4.4 Mendampingi pasien dan 

keluarga dalam melakukan 

perawatan diri 

 

4.5 Menganjurkan pasien untuk 

melakukan perawatan diri secara 

konsisten 

 

2.10 Memberikan antibiotik 

(meropenem dengan rute pemberian 

secara IV dan dosis 3x1 dan 

metronidazole dengan rute 

pemberian secara IV dan dosis 3x1) 

 

 

2.3 Melepaskan balutan dan plester 

secara perlahan 

 

 

2.1 Melihat karakteristik luka 

(warna, ukuran dan bau) 

 

 

 

GDS tanggal 

25/3/2019 Pukul 

22.00 :  

255 mg/dL  

Pukul 06.00 201 

mg/dL 

 

Pasien mengatakan 

sering merasa lelah 

 

 

TD ; 120/80 mmHg 

Nadi : 93 kali/menit 

RR ; 20 kali/menit 

Suhu : 36.4 oC 

 

Pasien merasa 

nyaman bila tirai 

ditutup 

 

Alat telah disiapkan 

dan didekatkan 

dengan pasien 

 

Pasien mampu 

melakukan dengan 

dibantu keluarga 

 

Pasien memahami 

 

 

 

Meropenem dan 

metronidazole telah 

diberikan, tidak ada 

 reaksi alergi 

 

 

 

Balutan telah 

dilepaskan, terdapat 

rembesan pada 

balutan 

 

Luka berwarna 
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No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan 

 

 

 

08.50 

 

 

 

 

08.55 

 

 

09.00 

 

 

 

 

09.15 

 

 

09.35 

 

 

 

 

 

 

09.40 

 

 

 

 

 

12.15 

 

 

 

12.20 

 

 

 

12.35 

 

 

 

12.50 

 

 

 

 

 

 

2.2 Melihat adanya tanda-tanda 

infeksi 

 

 

 

2.4 Membersihkan luka dengan 

cairan NaCl 

 

2.7 Memasang balutan sesuai jenis 

luka 

 

 

 

2.8 Mengganti balutan sesuai 

interval waktu yang sesuai 

 

 

5.5 Menganjurkan pasien untuk 

menggunakan teknik relaksasi nafas 

dalam 

 

 

 

5.1 Melakukan pemeriksaan tanda-

tanda vital dan Skala HARS 

 

 

 

 

1.1 Mengecek kadar glukosa darah 

pasien 

 

 

1.5 Memberikan terapi insulin 

novorapid secara sc dengan dosis 

3x6 unit 

 

5.2 Menciptakan suasana yang 

terapeutik untuk menumbuhkan 

kepercayaan pasien 

 

5.3 Mendengarkan keluhan pasien 

dengan penuh perhatian 

 

 

kuning, ukuran 20x6 

cm dan berbau 

 

Ada tanda-tanda 

infeksi terlihat dari 

adanya purulen pada 

luka 

 

Luka telah 

dibersihkan 

 

Luka telah 

dibersihkan dan 

telah dipasang 

balutan lembab 

 

Balutan diganti 

setiap hari  

 

 

Pasien memahami 

dan mampu 

melakukan teknik 

relaksasi nafas 

dalam 

 

TD    :120/80 mmHg 

Nadi : 88 kali/menit 

RR   : 21 kali/menit 

Temp : 36.8 oC 

Skala HARS : 16 

 

Kadar glukosa darah 

248 mg/dL 

 

 

Insulin telah 

diberikan 

 

 

Pasien merasa 

nyaman  

 

 

Pasien meceritakan 

kecemasannya 

mengenai penyakit 

yang dialami   
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No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan 

12.55 

 

 

 

 

5.4  Menganjurkan pasien utuk 

mengungkapkan perasaan 

Pasien memahami 

dan mampu 

mengungkapkan 

perasaannya 

3. Rabu , 27 Maret 

2019 

 

07.15 

 

 

 

07.30 

 

07.40 

 

 

 

 

 

07.45 

 

 

07.55 

 

 

 

 

08.10 

 

 

08.20 

 

 

08.25 

 

 

08.30 

 

 

08.35 

 

 

 

 

 

08.50 

 

 

 

 

1.1 Memonitor kadar glukosa 

darah pasien 
 

 

 

 

1.2 Memonitor tanda dan gejala 

hiperglikemia 

 

 

5.2 Menyediakan lingkungan yang 

terapeutik 

 

 

5.3 Menyiapkan dan mendekatkan 

alat keperluan mandi 

 

 

5.4 Mendampingi pasien dan 

keluarga dalam melakukan 

perawatan diri 

 

5.5 Menganjurkan pasien untuk 

melakukan perawatan diri secara 

konsisten 

 

2.5 & 3.11 Memberikan antibiotik 

(meropenem dengan rute pemberian 

secara IV dan dosis 3x1 dan 

metronidazole dengan rute 

pemberian secara IV dan dosis 3x1) 

 

 

3.3 Melepaskan balutan dan plester 

secara perlahan 

 

 

 

3.1 Melihat karakteristik luka 

(warna, ukuran dan bau) 

 

 

 

GDS Tanggal 

26/3/2019 pukul 

22.00 : 201 mg/dL 

GDS pukul 06.00 : 

243 mg/dL 

 

Pasien mengatakan 

lelah mulai 

berkurang 

 

Pasien merasa 

nyaman bila tirai 

ditutup 

 

Alat telah disiapkan 

dan didekatkan 

dengan pasien 

 

Pasien mampu 

melakukan dengan 

dibantu keluarga 

 

Pasien memahami 

 

 

 

Meropenem dan 

metronidazole telah 

diberikan, tidak ada 

reaksi alergi 

 

 

 

Balutan telah 

dilepaskan, terdapat 

rembesan pada 

balutan 

 

Luka berwarna 

kuning, ukuran 20x6 
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08.55 

 

 

 

 

09.00 

 

 

09.15 

 

 

 

 

09.35 

 

 

09.40 

 

 

 

09.45 

 

 

 

 

 

09.50 

 

 

 

 

12.15 

 

 

12.20 

 

 

 

12.50 

 

 

 

 

13.10 

 

 

 

 

3.2 Melihat adanya tanda-tanda 

infeksi 

 

 

 

3.4 Membersihkan luka dengan 

cairan NaCl 

 

3.7 Memasang balutan sesuai jenis 

luka 

 

 

 

3.8 Mengganti balutan sesuai 

interval waktu yang sesuai 

 

2.3 Melakukan kontrol lingkungan 

yang dapat mempengaruhi nyeri 

pasien 

 

5.5 Menganjurkan pasien untuk 

menggunakan teknik relaksasi nafas 

dalam 

 

 

 

6.1 Melakukan pemeriksaan tanda-

tanda vital 

 

 

 

1.1 Mengecek kadar glukosa darah 

pasien 

 

1.5 Memberikan terapi insulin 

novorapid secara sc dengan dosis 

3x10 unit 

 

6.2 Menciptakan suasana yang 

terapeutik untuk menumbuhkan 

kepercayaan pasien 

 

 

6.3 Mendengarkan keluhan pasien 

dengan penuh perhatian 

 

cm dan berbau 

 

Ada tanda-tanda 

infeksi terlihat dari 

adanya purulen pada 

luka 

 

Luka telah 

dibersihkan 

 

Luka telah 

dibersihkan dan 

telah dipasang 

balutan lembab 

 

Balutan diganti 

setiap hari  

 

Pasien merasa 

nyaman dengan tirai 

yang tertutup 

 

Pasien memahami 

dan mampu 

melakukan teknik 

relaksasi nafas 

dalam 

 

TD    :130/90 mmHg 

Nadi : 84 kali/menit 

RR   : 20 kali/menit 

Temp : 36.5 oC 

 

Kadar glukosa darah 

345 mg/dL 

 

Insulin telah 

diberikan 

 

 

Pasien merasa 

nyaman  

 

 

 

Pasien menceritakan 

kecemasannya 

mengenai penyakit 
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No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan 

 

 

13.30 

 

 

6.4 Menganjurkan pasien utuk 

mengungkapkan perasaan 

yang dialami   

 

Pasien memahami 

dan mampu 

mengungkapkan 

perasaannya 

4. Kamis , 28 Maret 

2019 

 

07.15 

 

 

 

 

 

07.30 

 

 

 

 

07.40 

 

 

 

 

07.45 

 

 

 

07.55 

 

 

 

 

08.10 

 

 

 

 

08.20 

 

 

 

 

 

 

08.25 

 

 

 

1.1 Memonitor kadar glukosa 

darah pasien 
 

 

 

 

1.2 Memonitor tanda dan gejala 

hiperglikemia 

 

 

 

5.1 Mengukur tanda tanda vital 

 

 

 

 

4.2 Menyediakan lingkungan yang 

terapeutik 

 

 

4.3 Keluarga mampu menyiapkan 

dan mendekatkan alat keperluan 

mandi 

 

 

4.4 Keluarga mendampingi dan 

membantu pasien dan keluarga 

dalam melakukan perawatan diri 

 

 

2.10 Memberikan antibiotik 

(meropenem dengan rute pemberian 

secara IV dan dosis 3x1 dan 

metronidazole dengan rute 

pemberian secara IV dan dosis 3x1) 

 

 

2.3 Melepaskan balutan dan plester 

secara perlahan 

 

 

 

GDS Tanggal 

27/3/2019 pukul 

22.00 : 265 mg/dL 

GDS pukul 06.00 : 

220 mg/dL 

 

Pasien mengatakan 

lelah mulai 

berkurang 

 

 

TD ; 120/80 mmHg 

Nadi : 84 kali/menit 

RR ; 20 kali/menit 

Suhu : 36.3 oC 

 

Pasien merasa 

nyaman bila tirai 

ditutup 

 

Alat telah disiapkan 

dan didekatkan 

dengan pasien 

 

 

Pasien mampu 

melakukan dengan 

dibantu keluarga 

 

 

Meropenem dan 

metronidazole telah 

diberikan, tidak ada 

reaksi alergi 

 

 

 

Balutan telah 

dilepaskan, terdapat 
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No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan 

 

 

 

08.30 

 

 

 

 

08.35 

 

 

 

 

 

 

08.50 

 

 

08.55 

 

 

 

 

09.00 

 

 

 

12.15 

 

 

 

 

 

12.20 

 

 

12.50 

 

 

 

2.1 Melihat karakteristik luka 

(warna, ukuran dan bau) 

 

 

 

2.2 Melihat adanya tanda-tanda 

infeksi 

 

 

 

 

 

2.4 Membersihkan luka dengan 

cairan NaCl 

 

2.7 Memasang balutan sesuai jenis 

luka 

 

 

 

2.8 Mengganti balutan sesuai 

interval waktu yang sesuai 

 

 

5.1 Melakukan pemeriksaan tanda-

tanda vital 

 

 

 

 

1.1 Mengecek kadar glukosa darah 

pasien 

 

1.5 Memberikan terapi insulin 

novorapid secara sc dengan dosis 

3x10 unit 

 

  

 

 

 

rembesan pada 

balutan 

 

Luka berwarna 

kuning, ukuran 20x6 

cm dan berbau 

 

 

Ada tanda-tanda 

infeksi terlihat dari 

adanya purulen pada 

luka, purulen 

berkurang dan bau 

berkurang 

 

Luka telah 

dibersihkan 

 

Luka telah 

dibersihkan dan 

telah dipasang 

balutan lembab 

 

Balutan diganti 

setiap hari  

 

 

TD    :130/80 mmHg 

Nadi : 82 kali/menit 

RR   : 19 kali/menit 

Temp : 36.4 oC 

 

 

Kadar glukosa darah 

288 mg/dL 

 

Insulin telah 

diberikan 
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4.1.2.4 Evaluasi Keperawatan 

Tabel 4.6 Evaluasi Keperawatan pada Pasien I dengan Diabetes Mellitus Tipe II  di Ruang Flamboyan RSUD Abdul Wahab 

Sjahranie Samarinda Tahun 2019 

No. 
Hari / 

Tanggal 

Diagnosa 

Keperawatan 
Pasien I Pasien II 

1. Senin, 25 

Maret 2019 

(D.0027) 

Ketidakstabilan kadar 

glukosa darah 

(Hiperglikemia) 

berhubungan dengan 

resistensi insulin 

S :  

Pasien mengatakan badannya terkadang 

lelah 

O :   

1. Pasien dan keluarga belum memahami 

bagaimana pengelolaan bagi penderita 

diabetes 

2. GDS pukul 12.00 wita (sebelum makan) 

:256 mg/dL 

3. Kulit terlihat kering 

4. Terapi insulin (apidra 3x7 unit) 

5. Pasien terlihat lelah bila beraktivitas 

 

A :  Masalah ketidakstabilan kadar glukosa 

darah belum teratasi 

 

P :  Lanjutkan intervensi 

1.1 Monitor kadar glukosa darah  

1.2 Monitor tanda dan gejala hiperglikemi 

1.3 Ajarkan pengelolaan diabetes (mengenai 

pola makan dan latihan fisik) 

1.4 Berikan terapi insulin sesuai dengan 

S :  

Pasien mengatakan badannya terkadang 

lelah 

O :   

1. Pasien dan keluarga belum memahami 

bagaimana pengelolaan bagi penderita 

diabetes 

2. GDS pukul 12.00 wita (sebelum makan) : 

261 mg/dL 

3. Kulit terlihat kering 

4. Terapi insulin (Novorapis 3x6 unit) 

5. Pasien terlihat lelah bila beraktivitas 

 

A :  Masalah ketidakstabilan kadar glukosa 

darah belum teratasi 

 

P :  Lanjutkan intervensi 

1.1 Monitor kadar glukosa darah  

1.2 Monitor tanda dan gejala hiperglikemi 

1.3 Ajarkan pengelolaan diabetes 

(mengenai pola makan dan latihan 

fisik) 
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No. 
Hari / 

Tanggal 

Diagnosa 

Keperawatan 
Pasien I Pasien II 

instruksi dokter (SIKI, 2018) Berikan terapi insulin sesuai dengan instruksi 

dokter (SIKI, 2018) 

(D.0032) Resiko 

Defisit nutrisi 

berhubungan dengan 

faktor psikologis 

(keengganan untuk 

makan), 

S :  

1. Pasien mengatakan berat badan turun dari 

awalnya 67 menjadi 65 dalam 6 bulan 

terakhir 

2. Pasien mengatakan baju terasa lebih longgar 

dari sebelumnya 

3. Pasien mengatakan malas makan 

dikarenakan takut bila makan gula darahnya 

akan naik 

4. Pasien mengatakan tidak memiliki alergi 

dan tidak ada intoleransi apapun untuk 

makanan 

 

O : 

1. Antropometri 

BB : 65 Kg 

TB : 150 Cm 

IMT : 28.8 

2. Biokimia 

a. Hemoglobin 11,8 g/dL (12 – 16 g/dL) 

b. Hematokrit 34,1%  (37 – 54 %) 

c. Albumin 3,2 g/dL (3.5 – 5.5 g/dL) 

3. Clinical 

a. Anemis (-) 

b. Mual dan Muntah (-) 

c. Bibir kering 

d. Turgor kulit baik 
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No. 
Hari / 

Tanggal 

Diagnosa 

Keperawatan 
Pasien I Pasien II 

4. Diit 

BDM 1700 Kkal dan hanya menghabiskan 

setengah dari porsi yang diberikan 

 

A :  Masalah resiko defisit nutrisi belum teratasi  

 

P : Lanjutkan intervensi 

2.1 Identifikasi status nutrisi 

2.3 Monitor asupan makanan 

      2.5 Ajarkan diit yang diprogramkan 

(D.0129) Gangguan 

Integritas Jaringan 

berhubungan dengan 

neuropati perifer 

S :  
1. Pasien mengatakan terdapat adanya luka 

dikaki kanan 

2. Pasien mengatakan tiba- tiba terjadi luka 

dibagian telapak kaki, luka muncul akibat 

tidak menggunakan alas kaki dan terkena 

serpihan kayu 

 

O :  

1. Terdapat luka di bagian telapak kaki kanan 

2. Luas luka 5x4 cm 

3. Grade IV 

4. Warna luka merah muda 

5. Tidak ada rembesan  

6. Total skore bates jansen adalah 28 

7. Balutan luka diganti setiap 2 hari sekali 

 

A : Masalah gangguan integritas jaringan belum 

teratasi 

S :  
1. Pasien mengatakan terdapat adanya luka 

dikaki kiri 

2. Pasien mengatakan awalnya luka melepuh 

pada bagian tumit atas, luka muncul 

akibat terlalu lama memakai sepatu. 

 

O :  

1. Terdapat luka di bagian tumit kaki kiri 

hinggal lutut 

2. Luas luka 20x6 cm 

3. Grade IV 

4. Warna luka kuning dan merah 

5. Ada rembesan  

6. Terdapat sluoge dan luka berbau 

7. Total skore bates jansen adalah 45 

8. Balutan luka diganti setiap hari 
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No. 
Hari / 

Tanggal 

Diagnosa 

Keperawatan 
Pasien I Pasien II 

P : Lanjutkan intervensi 

3.1 Monitor karakteristik luka (warna, 

ukuran dan bau) 

3.2 Monitor tanda – tanda infeksi 

3.3 Lepaskan balutan dan plester secara 

perlahan 

3.4 Bersihkan dengan cairan NaCl 

3.5 Bersihkan jaringan nekrotik 

3.6 Berikan salep yang sesuai (jika perlu) 

3.7 Pasang balutan sesuai jenis luka 

3.8 Ganti balutan luka dalam interval waktu 

yang sesuai 

3.9 Ajarkan pasien mengenai tanda dan 

gejala infeksi 

3.10 Berikan antibiotik sesuai dengan 

instruksi dokter 

 

A : Masalah gangguan integritas jaringan 

belum teratasi 

 

P : Lanjutkan intervensi 

2.1 Monitor karakteristik luka (warna, 

ukuran dan bau) 

2.2 Monitor tanda – tanda infeksi 

2.3 Lepaskan balutan dan plester secara 

perlahan 

2.4 Bersihkan dengan cairan NaCl 

2.5 Bersihkan jaringan nekrotik 

2.6 Berikan salep yang sesuai (jika perlu) 

2.7 Pasang balutan sesuai jenis luka 

2.8 Ganti balutan luka dalam interval 

waktu yang sesuai 

2.9 Ajarkan pasien mengenai tanda dan 

gejala infeksi 

2.10 Berikan antibiotik sesuai dengan 

instruksi dokter 

 

(D.130)  Hipertermia 

berhubungan dengan 

proses penyakit 

 S : 

Pasien mengatakan panas sudah tidak terasa 

lagi 

O : 

1. Tanda – tanda vital 

a. TD    :130/80 mmHg 

b. Nadi : 86 kali/menit 

c. RR   : 20 kali/menit 

d. Temp : 36.5 oC 
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No. 
Hari / 

Tanggal 

Diagnosa 

Keperawatan 
Pasien I Pasien II 

b.    Leukosit : 18,21 10’3/uL 

A : Masalah hipertermia teratasi 

P : Hentikan intervensi 

(D.0142) Resiko 

Infeksi dibuktikan 

dengan proses 

penyakit 

S : 

1. Pasien mengatakan terdapat adanya luka 

dikaki kanan 

2. Pasien mengatakan perban luka diganti 2 

hari yang lalu 

3. Pasien mengatakan belum memahami cara 

untuk mencegah infeksi 

O : 

1. Leukosit 9.32 10’3/uL 

2. Warna luka merah muda 

3. Cairan luka serosanguineous 

4. Tanda – tanda vital 

a. TD :140/80 mmHg 

b. Nadi : 90 kali/menit 

c. RR   : 20 kali/menit 

d. Temp : 36.4 oC 

A : Masalah resiko infeksi teratasi sebagian 

P : Lanjutkan intervensi 

      4.4 Ajarkan pasien mengenai cara  mencuci 

tangan dengan benar 

      4.5 Anjurkan meningkatkan nutrisi 

 

(D.0080) Ansietas 

berhubungan dengan 

ancaman terhadap 

konsep diri 

S:  

1. Pasien mengatakan merasa khawatir dengan 

kondisi yang dihadapi, takut tidak bisa 

mengurus rumah dan anak – anaknya bila 

terlalu lama berada dirumah sakit. 

S:  

1. Pasien mengatakan merasa takut dengan 

kondisi penyakitnya yang sekarang dan 

khawatir penyakitnya akan semakin 

bertambah buruk. 
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No. 
Hari / 

Tanggal 

Diagnosa 

Keperawatan 
Pasien I Pasien II 

2. Pasien mengatakan memahami mengenai 

teknik relaksasi nafas dalam untuk 

mengurangi kecemasan 

O :  

1. Pasien terlihat gelisah dan murung 

2. Skala HARS 18 

3. Pasien mampu menerapkan teknik relaksasi 

nafas dalam untuk mengurangi kecemasan 

4. Tanda – tanda vital 

a. TD :140/80 mmHg 

b. Nadi : 90 kali/menit 

c. RR   : 20 kali/menit 

d. Temp : 36.4 oC 

 

A : Masalah Ansietas belum teratasi 

 

P : Lanjutkan intervensi 

5.1 Monitor tanda – tanda ansietas 

5.2 Ciptakan suasana terapeutik untuk 

menumbuhkan kepercayaan 

5.3 Dengarkan dengan penuh perhatian 

5.4 Anjurkan pasien untuk mengungkapkan 

perasaan 

5.5 Anjurkan pasien untuk menggunakan 

teknik relaksasi nafas dalam untuk 

mengurangi kecemasan 

 

2. Pasien mengatakan memahami mengenai 

teknik relaksasi nafas dalam untuk 

mengurangi kecemasan 

O :  

1. Pasien terlihat gelisah dan murung 

2. Skala HARS 19 

3. Pasien mampu menerapkan teknik 

relaksasi nafas dalam untuk mengurangi 

kecemasan 

4. Tanda – tanda vital 

a. TD    :130/80 mmHg 

b. Nadi : 86 kali/menit 

c. RR   : 20 kali/menit 

d. Temp : 36.5 oC 

 

A : Masalah Ansietas belum teratasi 

 

P : Lanjutkan intervensi 

5.1 Monitor tanda – tanda ansietas 

5.2 Ciptakan suasana terapeutik untuk 

menumbuhkan kepercayaan 

5.3 Dengarkan dengan penuh perhatian 

5.4 Anjurkan pasien untuk 

mengungkapkan perasaan 

5.5 Anjurkan pasien untuk menggunakan 

teknik relaksasi nafas dalam untuk 

mengurangi kecemasan 
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No. 
Hari / 

Tanggal 

Diagnosa 

Keperawatan 
Pasien I Pasien II 

(D.0109) Defisit 

perawatan diri 

berhubungan dengan 

gangguan 

muskoloskeletal, 

 S : 

1. Pasien mengatakan terdapat adanya luka 

dikaki kiri yang membuat sulit untuk 

berjalan 

2. Pasien mengatakan mampu untuk 

melakukan aktivitas seperti makan dan 

mengancing baju sendiri 

3. Pasien mengatakan masih perlu bantuan 

keluarga untuk mandi dan mengganti 

diapers 

 

O : 

1. Pasien dalam memenuhi kebutuhan 

personal hygiene seperti mandi dan 

mengganti diapers dibantu oleh keluarga 

2. Pasien mampu makan dan mengancing 

baju sendiri 

3. Pasien terpasang cateter 

4. Skor barthel indeks  dengan kategori 

tingkat ketergantungan  

5. Pasien dan keluarga mampu 

memertahankan kebersihan diri yang 

terlihat dari bersihnya pasien dan 

lingkungan sekitar pasien 

6. Kekuatan otot   

5 5 

5 4 
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No. 
Hari / 

Tanggal 

Diagnosa 

Keperawatan 
Pasien I Pasien II 

A : Masalah defisit perawatan diri teratasi  

P : Hentikan intervensi 

(D. 0114) 

Ketidakpatuhan 

berhubungan dengan 

program terapi 

kompleks dan lama 

 S :  

1. Pasien mengatakan sudah mengurangi 

konsumsi makan makanan selain dari diit 

yang diberikan dari rumah sakit 

2. Pasien mengatakan memahami mengenai 

manffat dari menjalani program 

pengobatan 

3. Pasien mengatakan berkomitmen untuk 

menjalankan program terapi 

4. Keluarga mengatakan akan meningkatkan 

dukungan kepada pasien  

 

O : 

1. Pasien sudah mengurangi konsumsi 

makan makanan selain dari diit yang 

diberikan dari rumah sakit 

2. GDS jam 12.00 wita : 261 mg/dL 

3. Adanya dukungan dari keluarga untuk 

memotivasi pasien dalam menjalankan 

program  

 

A : Masalah ketidakpatuhan teratasi 

P : Hentikan intervensi 

 

 

 

 



 

101 

 

No. 
Hari / 

Tanggal 

Diagnosa 

Keperawatan 
Pasien I Pasien II 
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No. Hari/ 

Tanggal 
Diagnosa Keperawatan Pasien I Pasien II 

2. Selasa, 26 

Maret 2019 

(D.0027) Ketidakstabilan kadar 

glukosa darah (Hiperglikemia) 

berhubungan dengan resistensi insulin 

S :  

1. Pasien mengatakan badannya 

terkadang lelah 

2. Pasien dan keluarga mengatakan 

memahami mengenai pengelolaan 

bagi penderita diabetes melitus 

 

O :   

1. Pasien dan keluarga memahami 

pengelolaan bagi penderita diabetes 

melitus 

2. Pasien dan keluarga mampu 

mengulang penjelasan yang 

diberikan 

3. GDS pukul 12.00 wita (sebelum 

makan) :340 mg/dL 

4. Kulit terlihat kering 

5. Terapi insulin (apidra 3x7 unit) 

6. Pasien terlihat lelah bila beraktivitas 

 

A :  Masalah ketidakstabilan kadar 

glukosa darah belum teratasi 

 

P :  Lanjutkan intervensi 

1.1 Monitor kadar glukosa darah  

1.2 Monitor tanda dan gejala 

hiperglikemi 

S :  

1. Pasien mengatakan badannya 

terkadang lelah 

2. Pasien dan keluarga mengatakan 

memahami mengenai pengelolaan 

bagi penderita diabetes melitus 

 

O :   

1. Pasien dan keluarga memahami 

pengelolaan bagi penderita 

diabetes melitus 

2. Pasien dan keluarga mampu 

mengulang penjelasan yang 

diberikan 

3. GDS pukul 12.00 wita (sebelum 

makan) : 248 mg/dL 

4. Kulit terlihat kering 

5. Terapi insulin (Novorapis 3x6 

unit) 

6. Pasien terlihat lelah bila 

beraktivitas 

 

A :  Masalah ketidakstabilan kadar 

glukosa darah belum teratasi 

 

P :  Lanjutkan intervensi 

1.1 Monitor kadar glukosa darah  
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No. Hari/ 

Tanggal 
Diagnosa Keperawatan Pasien I Pasien II 

1.3 Berikan terapi insulin sesuai 

dengan instruksi dokter (SIKI, 

2018) 

1.2 Monitor tanda dan gejala 

hiperglikemi 

1.3 Berikan terapi insulin sesuai 

dengan instruksi dokter 

(SIKI, 2018) 

  (D.0032) Resiko Defisit nutrisi 

berhubungan dengan faktor psikologis 

(keengganan untuk makan), 

S :  

1. Pasien mengatakan berat badan 

turun dari awalnya 67 menjadi 65 

dalam 6 bulan terakhir 

2. Pasien mengatakan baju terasa lebih 

longgar dari sebelumnya 

3. Pasien mengatakan telah memahami 

mengenai nutrisi yang baik bagi 

penderita diabetes  

4. Pasien mengatakan tidak memiliki 

alergi dan tidak ada intoleransi 

apapun untuk makanan 

 

O : 

1. Antropometri 

BB : 65 Kg 

TB : 150 Cm 

IMT : 28.8 

2. Biokimia 

a. Hemoglobin 11,8 g/dL (12 – 

16 g/dL) 

b. Hematokrit 34,1%  (37 – 54 %) 

c. Albumin 3,2 g/dL (3.5 – 5.5 

g/dL) 
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No. Hari/ 

Tanggal 
Diagnosa Keperawatan Pasien I Pasien II 

3. Clinical 

a. Anemis (-) 

b. Mual dan Muntah (-) 

c. Bibir kering 

d. Turgor kulit baik 

4. Diit 

BDM 1700 Kkal dan hanya 

menghabiskan ¾  dari porsi yang 

diberikan 

5.    Nafsu makan meningkat 

 

A :  Masalah resiko defisit nutrisi 

teratasi sebagian 

 

P : Lanjutkan intervensi 

2.1 Identifikasi status nutrisi 

2.3 Monitor asupan makanan 

 

  (D.0129) Gangguan Integritas 

Jaringan berhubungan dengan 

neuropati perifer 

S :  
1. Pasien mengatakan terdapat adanya 

luka dikaki kanan 

2. Pasien mengatakan tiba- tiba terjadi 

luka dibagian telapak kaki, luka 

muncul akibat tidak menggunakan 

alas kaki dan terkena serpihan kayu 

 

O :  

1. Terdapat luka di bagian telapak kaki 

kanan 

S :  
1. Pasien mengatakan terdapat 

adanya luka dikaki kiri 

2. Pasien mengatakan awalnya luka 

melepuh pada bagian tumit atas, 

luka muncul akibat terlalu lama 

memakai sepatu. 

 

O :  

1. Terdapat luka di bagian tumit kaki 

kiri hinggal lutut 
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No. Hari/ 

Tanggal 
Diagnosa Keperawatan Pasien I Pasien II 

2. Luas luka 5x4 cm 

3. Grade IV 

4. Warna luka merah muda 

5. Tidak ada rembesan  

6. Total skore bates jansen adalah 28 

7. Balutan luka diganti setiap 2 hari 

sekali 

 

A : Masalah gangguan integritas 

jaringan belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 

3.1 Monitor karakteristik luka 

(warna, ukuran dan bau) 

3.2 Monitor tanda – tanda infeksi 

3.3 Lepaskan balutan dan plester 

secara perlahan 

3.4 Bersihkan dengan cairan NaCl 

3.5 Bersihkan jaringan nekrotik 

3.6 Berikan salep yang sesuai (jika 

perlu) 

3.7 Pasang balutan sesuai jenis luka 

3.8 Ganti balutan luka dalam 

interval waktu yang sesuai 

3.9 Ajarkan pasien mengenai tanda 

dan gejala infeksi 

3.10 Berikan antibiotik sesuai 

dengan instruksi dokter 

 

2. Luas luka 20x6 cm 

3. Grade IV 

4. Warna luka kuning dan merah 

5. Ada rembesan  

6. Terdapat sluoge dan luka berbau 

7. Total skore bates jansen adalah 45 

8. Balutan luka diganti setiap hari 

A : Masalah gangguan integritas 

jaringan belum teratasi 

 

P : Lanjutkan intervensi 

2.1 Monitor karakteristik luka 

(warna, ukuran dan bau) 

2.2 Monitor tanda – tanda infeksi 

2.3 Lepaskan balutan dan plester 

secara perlahan 

2.4 Bersihkan dengan cairan NaCl 

2.5 Bersihkan jaringan nekrotik 

2.6 Berikan salep yang sesuai (jika 

perlu) 

2.7 Pasang balutan sesuai jenis 

luka 

2.8 Ganti balutan luka dalam 

interval waktu yang sesuai 

2.9 Ajarkan pasien mengenai 

tanda dan gejala infeksi 

2.10 Berikan antibiotik sesuai 

dengan instruksi dokter 
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No. Hari/ 

Tanggal 
Diagnosa Keperawatan Pasien I Pasien II 

  (D.0142) Resiko Infeksi dibuktikan 

dengan proses penyakit 
S : 

1. Pasien mengatakan terdapat adanya 

luka dikaki kanan 

2. Pasien mengatakan perban luka 

diganti 2 hari yang lalu 

3. Pasien mengatakan memahami cara 

untuk mencegah infeksi dengan 

cara mencuci tangan 

O : 

1. Leukosit 9.32 10’3/uL 

2. Warna luka merah muda 

3. Cairan luka serosanguineous 

4. Pasien mampu menunjukkan cara 

mencuci tangan dengan benar 

5. Adanya peningkatan intake nutrisi 

6. Tanda – tanda vital 

a. TD :140/80 mmHg 

b. Nadi : 90 kali/menit 

c. RR   : 20 kali/menit 

d. Temp : 36.4 oC 

 

A : Masalah resiko infeksi teratasi 

sebagian 

 

P : Lanjutkan intervensi 

      4.5 Anjurkan meningkatkan nutrisi 

 

  (D.0080) Ansietas berhubungan 

dengan ancaman terhadap konsep diri 
S:  

1. Pasien mengatakan merasa khawatir 

dengan kondisi yang dihadapi, takut 

S:  

1. Pasien mengatakan merasa takut 

dengan kondisi penyakitnya yang 
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No. Hari/ 

Tanggal 
Diagnosa Keperawatan Pasien I Pasien II 

tidak bisa mengurus rumah dan 

anak – anaknya bila terlalu lama 

berada dirumah sakit. 

2. Pasien mengatakan memahami 

mengenai teknik relaksasi nafas 

dalam untuk mengurangi 

kecemasan 

O :  

1. Pasien terlihat gelisah  

2. Skala HARS 16 

3. Pasien mampu menerapkan teknik 

relaksasi nafas dalam untuk 

mengurangi kecemasan 

4. Tanda – tanda vital 

a. TD ; 130/80 mmHg 

b. Nadi : 90 kali/menit 

c. RR ; 20 kali/menit 

d. Suhu : 36.4 oC  

 

A : Masalah Ansietas belum teratasi 

 

P : Lanjutkan intervensi 

5.1 Monitor tanda – tanda ansietas 

5.2 Ciptakan suasana terapeutik 

untuk menumbuhkan 

kepercayaan 

5.3 Dengarkan dengan penuh 

perhatian 

5.4 Anjurkan pasien untuk 

sekarang dan khawatir 

penyakitnya akan semakin 

bertambah buruk. 

2. Pasien mengatakan memahami 

mengenai teknik relaksasi nafas 

dalam untuk mengurangi 

kecemasan 

O :  

1. Pasien terlihat gelisah dan  

2. Skala HARS 16 

3. Pasien mampu menerapkan teknik 

relaksasi nafas dalam untuk 

mengurangi kecemasan 

4. Tanda – tanda vital 

a. TD    :120/80 mmHg 

b. Nadi : 88 kali/menit 

c. RR   : 21 kali/menit 

d. Temp : 36.8 oC 

 

A : Masalah Ansietas belum teratasi 

 

P : Lanjutkan intervensi 

5.1 Monitor tanda – tanda 

ansietas 

5.2 Ciptakan suasana terapeutik 

untuk menumbuhkan 

kepercayaan 

5.3 Dengarkan dengan penuh 

perhatian 
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No. Hari/ 

Tanggal 
Diagnosa Keperawatan Pasien I Pasien II 

mengungkapkan perasaan 

5.5 Anjurkan pasien untuk 

menggunakan teknik relaksasi 

nafas dalam untuk mengurangi 

kecemasan 

 

5.4 Anjurkan pasien untuk 

mengungkapkan perasaan 

5.5 Anjurkan pasien untuk 

menggunakan teknik relaksasi 

nafas dalam untuk 

mengurangi kecemasan 
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No. Hari/ 

Tanggal 
Diagnosa Keperawatan Pasien I Pasien II 

3. Rabu, 27 

Maret 2019 

(D.0027) Ketidakstabilan kadar 

glukosa darah (Hiperglikemia) 

berhubungan dengan resistensi insulin 

S :  

1. Pasien mengatakan badannya 

terkadang lelah 

2. Pasien dan keluarga mengatakan 

memahami mengenai pengelolaan 

bagi penderita diabetes melitus 

 

O :   

1. Pasien dan keluarga memahami 

pengelolaan bagi penderita diabetes 

melitus 

2. Pasien dan keluarga mampu 

mengulang penjelasan yang 

diberikan 

3. GDS pukul 12.00 wita (sebelum 

makan) : 219 mg/dL 

4. Kulit terlihat kering 

5. Terapi insulin (apidra 3x7 unit) 

6. Pasien terlihat lelah bila beraktivitas 

 

A :  Masalah ketidakstabilan kadar 

glukosa darah belum teratasi 

 

P :  Lanjutkan intervensi 

1.1 Monitor kadar glukosa darah  

1.2 Monitor tanda dan gejala 

hiperglikemi 

S :  

1. Pasien mengatakan badannya 

terkadang lelah 

2. Pasien dan keluarga mengatakan 

memahami mengenai pengelolaan 

bagi penderita diabetes melitus 

 

O :   

1. Pasien dan keluarga memahami 

pengelolaan bagi penderita 

diabetes melitus 

2. Pasien dan keluarga mampu 

mengulang penjelasan yang 

diberikan 

3. GDS pukul 12.00 wita (sebelum 

makan) : 345 mg/dL 

4. Kulit terlihat kering 

5. Terapi insulin (Novorapis 3x6 

unit) 

6. Pasien terlihat lelah bila 

beraktivitas 

 

A :  Masalah ketidakstabilan kadar 

glukosa darah belum teratasi 

 

P :  Lanjutkan intervensi 

1.1 Monitor kadar glukosa darah  
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No. Hari/ 

Tanggal 
Diagnosa Keperawatan Pasien I Pasien II 

1.3 Berikan terapi insulin sesuai 

dengan instruksi dokter (SIKI, 

2018) 

1.2 Monitor tanda dan gejala 

hiperglikemi 

1.3 Berikan terapi insulin sesuai 

dengan instruksi dokter 

(SIKI, 2018) 

  (D.0032) Resiko Defisit nutrisi 

berhubungan dengan faktor psikologis 

(keengganan untuk makan), 

S :  

1. Pasien mengatakan berat badan 

turun dari awalnya 67 menjadi 65 

dalam 6 bulan terakhir 

2. Pasien mengatakan baju terasa lebih 

longgar dari sebelumnya 

3. Pasien mengatakan telah memahami 

mengenai nutrisi yang baik bagi 

penderita diabetes  

4. Pasien mengatakan tidak memiliki 

alergi dan tidak ada intoleransi 

apapun untuk makanan 

 

O : 

1. Antropometri 

BB : 65 Kg 

TB : 150 Cm 

IMT : 28.8 

2. Biokimia 

a. Hemoglobin 11,8 g/dL (12 – 

16 g/dL) 

b. Hematokrit 34,1%  (37 – 54 %) 

c. Albumin 3,2 g/dL (3.5 – 5.5 

g/dL) 
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No. Hari/ 

Tanggal 
Diagnosa Keperawatan Pasien I Pasien II 

3. Clinical 

a. Anemis (-) 

b. Mual dan Muntah (-) 

c. Bibir kering 

d. Turgor kulit baik 

4. Diit 

BDM 1700 Kkal dan hanya 

menghabiskan porsi yang 

diberikan 

5.    Nafsu makan meningkat 

 

A :  Masalah resiko defisit nutrisi 

teratasi  

 

P : Lanjutkan intervensi 

2.1 Identifikasi status nutrisi 

2.3 Monitor asupan makanan 

 

  (D.0129) Gangguan Integritas 

Jaringan berhubungan dengan 

neuropati perifer 

S :  
1. Pasien mengatakan terdapat adanya 

luka dikaki kanan 

2. Pasien mengatakan tiba- tiba terjadi 

luka dibagian telapak kaki, luka 

muncul akibat tidak menggunakan 

alas kaki dan terkena serpihan kayu 

 

O :  

1. Terdapat luka di bagian telapak kaki 

kanan 

S :  
1. Pasien mengatakan terdapat 

adanya luka dikaki kiri 

2. Pasien mengatakan awalnya luka 

melepuh pada bagian tumit atas, 

luka muncul akibat terlalu lama 

memakai sepatu. 

 

O :  

1. Terdapat luka di bagian tumit kaki 

kiri hinggal lutut 



 

111 

 

No. Hari/ 

Tanggal 
Diagnosa Keperawatan Pasien I Pasien II 

2. Luas luka 5x4 cm 

3. Grade IV 

4. Warna luka merah muda 

5. Tidak ada rembesan  

6. Total skore bates jansen adalah 28 

7. Balutan luka diganti setiap 2 hari 

sekali 

 

A : Masalah gangguan integritas 

jaringan belum teratasi 

 

P : Lanjutkan intervensi 

3.1 Monitor karakteristik luka 

(warna, ukuran dan bau) 

3.2 Monitor tanda – tanda infeksi 

3.3 Lepaskan balutan dan plester 

secara perlahan 

3.4 Bersihkan dengan cairan NaCl 

3.5 Bersihkan jaringan nekrotik 

3.6 Berikan salep yang sesuai (jika 

perlu) 

3.7 Pasang balutan sesuai jenis luka 

3.8 Ganti balutan luka dalam 

interval waktu yang sesuai 

3.9 Ajarkan pasien mengenai tanda 

dan gejala infeksi 

3.10 Berikan antibiotik sesuai 

dengan instruksi dokter 

 

2. Luas luka 20x6 cm 

3. Grade IV 

4. Warna luka kuning dan merah 

5. Ada rembesan  

6. Terdapat sluoge dan luka berbau 

7. Total skore bates jansen adalah 45 

8. Balutan luka diganti setiap hari 

 

A : Masalah gangguan integritas 

jaringan belum teratasi 

 

P : Lanjutkan intervensi 

2.1 Monitor karakteristik luka 

(warna, ukuran dan bau) 

2.2 Monitor tanda – tanda infeksi 

2.3 Lepaskan balutan dan plester 

secara perlahan 

2.4 Bersihkan dengan cairan NaCl 

2.5 Bersihkan jaringan nekrotik 

2.6 Berikan salep yang sesuai (jika 

perlu) 

2.7 Pasang balutan sesuai jenis 

luka 

2.8 Ganti balutan luka dalam 

interval waktu yang sesuai 

2.9 Ajarkan pasien mengenai 

tanda dan gejala infeksi 

2.10 Berikan antibiotik sesuai 

dengan instruksi dokter 
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No. Hari/ 

Tanggal 
Diagnosa Keperawatan Pasien I Pasien II 

  (D.0142) Resiko Infeksi dibuktikan 

dengan proses penyakit 
S : 

1. Pasien mengatakan terdapat adanya 

luka dikaki kanan 

2. Pasien mengatakan perban luka 

diganti 2 hari yang lalu 

3. Pasien mengatakan memahami cara 

untuk mencegah infeksi dengan 

cara mencuci tangan 

 

O : 

1. Leukosit 9.32 10’3/uL 

2. Warna luka merah muda 

3. Cairan luka serosanguineous 

4. Pasien mampu menunjukkan cara 

mencuci tangan yang baik 

5. Ada peningkatan intake nutrisi 

6. Tanda – tanda vital 

a. TD : 120/80 mmHg 

b. Nadi : 86 kali/menit 

c. RR : 20 kali/menit 

d. Suhu : 35.8 oC  

 

A : Masalah resiko infeksi teratasi  

 

P : Hentikan intervensi 

 

  (D.0080) Ansietas berhubungan 

dengan ancaman terhadap konsep diri 
S:  

1. Pasien mengatakan merasa khawatir 

dengan kondisi yang dihadapi, takut 

tidak bisa mengurus rumah dan 

S:  

1. Pasien mengatakan merasa takut 

dengan kondisi penyakitnya yang 

sekarang dan khawatir 
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No. Hari/ 

Tanggal 
Diagnosa Keperawatan Pasien I Pasien II 

anak – anaknya bila terlalu lama 

berada dirumah sakit. 

2. Pasien mengatakan memahami 

mengenai teknik relaksasi nafas 

dalam untuk mengurangi 

kecemasan 

O :  

1. Pasien terlihat gelisah  

2. Skala HARS 13 

3. Pasien mampu menerapkan teknik 

relaksasi nafas dalam untuk 

mengurangi kecemasan 

4. Tanda – tanda vital 

a. TD : 120/80 mmHg 

b. Nadi : 86 kali/menit 

c. RR : 20 kali/menit 

d. Suhu : 35.8 oC  

 

A : Masalah Ansietas teratasi 

 

P : Hentikan intervensi 

 

penyakitnya akan semakin 

bertambah buruk. 

2. Pasien mengatakan memahami 

mengenai teknik relaksasi nafas 

dalam untuk mengurangi 

kecemasan 

O :  

1. Pasien terlihat gelisah dan  

2. Skala HARS 16 

3. Pasien mampu menerapkan teknik 

relaksasi nafas dalam untuk 

mengurangi kecemasan 

4. Tanda – tanda vital 

a. TD    :130/90 mmHg 

b. Nadi : 84 kali/menit 

c. RR   : 20 kali/menit 

d. Temp : 36.5 oC 

 

A : Masalah Ansietas belum teratasi 

 

P : Hentikan intervensi 
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No. Hari/ 

Tanggal 
Diagnosa Keperawatan Pasien I Pasien II 

4. Kamis, 28 

Maret 2019 

(D.0027) Ketidakstabilan kadar 

glukosa darah (Hiperglikemia) 

berhubungan dengan resistensi insulin 

S :  

1. Pasien mengatakan terkadang 

merasa lelah 

2. Pasien dan keluarga mengatakan 

memahami mengenai pengelolaan 

bagi penderita diabetes melitus 

 

O :   

1. Pasien dan keluarga memahami 

pengelolaan bagi penderita diabetes 

melitus 

2. Pasien dan keluarga mampu 

mengulang penjelasan yang 

diberikan 

3. GDS pukul 12.00 wita (sebelum 

makan) : 239 mg/dL 

4. Kulit terlihat kering 

5. Terapi insulin (apidra 3x7 unit) 

 

A :  Masalah ketidakstabilan kadar 

glukosa darah belum teratasi 

 

P :  Pertahankan intervensi 

1.1 Monitor kadar glukosa darah  

1.2 Monitor tanda dan gejala 

hiperglikemi 

1.5 Berikan terapi insulin sesuai 

S :  

1. Pasien mengatakan terkadang 

merasa lelah 

2. Pasien dan keluarga mengatakan 

memahami mengenai pengelolaan 

bagi penderita diabetes melitus 

 

O :   

3. Pasien dan keluarga memahami 

pengelolaan bagi penderita 

diabetes melitus 

4. Pasien dan keluarga mampu 

mengulang penjelasan yang 

diberikan 

5. GDS pukul 12.00 wita (sebelum 

makan) : 288 mg/dL 

6. Kulit terlihat kering 

7. Terapi insulin (Novorapis 3x6 

unit) 

 

A :  Masalah ketidakstabilan kadar 

glukosa darah belum teratasi 

 

P :  Pertahankan intervensi 

1.1 Monitor kadar glukosa darah  

1.2 Monitor tanda dan gejala 

hiperglikemi 
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No. Hari/ 

Tanggal 
Diagnosa Keperawatan Pasien I Pasien II 

dengan instruksi dokter (SIKI, 

2018) 

1.5 Berikan terapi insulin sesuai 

dengan instruksi dokter 

(SIKI, 2018) 

  (D.0129) Gangguan Integritas 

Jaringan berhubungan dengan 

neuropati perifer 

S :  
1. Pasien mengatakan terdapat adanya 

luka dikaki kanan 

2. Pasien mengatakan tiba- tiba terjadi 

luka dibagian telapak kaki, luka 

muncul akibat tidak menggunakan 

alas kaki dan terkena serpihan kayu 

 

O :  

1. Terdapat luka di bagian telapak kaki 

kanan 

2. Luas luka 5x4 cm 

3. Grade IV 

4. Warna luka merah muda 

5. Tidak ada rembesan  

6. Total skore bates jansen adalah 28 

7. Balutan luka diganti setiap 2 hari 

sekali 

 

A : Masalah gangguan integritas 

jaringan belum teratasi 

 

P : Lanjutkan intervensi 

3.1 Monitor karakteristik luka 

(warna, ukuran dan bau) 

3.2 Monitor tanda – tanda infeksi 

S :  
1. Pasien mengatakan terdapat 

adanya luka dikaki kiri 

2. Pasien mengatakan awalnya luka 

melepuh pada bagian tumit atas, 

luka muncul akibat terlalu lama 

memakai sepatu. 

 

O :  

1. Terdapat luka di bagian tumit kaki 

kiri hinggal lutut 

2. Luas luka 20x6 cm 

3. Grade IV 

4. Warna luka kuning dan merah 

5. Ada rembesan  

6. Sluoge dan bau pada luka 

berkurang 

7. Total skore bates jansen adalah 45 

8. Balutan luka diganti setiap hari 

 

A : Masalah gangguan integritas 

jaringan belum teratasi 

 

P : Lanjutkan intervensi 

2.1 Monitor karakteristik luka 

(warna, ukuran dan bau) 
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No. Hari/ 

Tanggal 
Diagnosa Keperawatan Pasien I Pasien II 

3.3 Lepaskan balutan dan plester 

secara perlahan 

3.4 Bersihkan dengan cairan NaCl 

3.5 Bersihkan jaringan nekrotik 

3.6 Berikan salep yang sesuai (jika 

perlu) 

3.7 Pasang balutan sesuai jenis luka 

3.8 Ganti balutan luka dalam 

interval waktu yang sesuai 

3.9 Ajarkan pasien mengenai tanda 

dan gejala infeksi 

3.10 Berikan antibiotik sesuai 

dengan instruksi dokter 

 

2.2 Monitor tanda – tanda infeksi 

2.3 Lepaskan balutan dan plester 

secara perlahan 

2.4 Bersihkan dengan cairan NaCl 

2.5 Bersihkan jaringan nekrotik 

2.6 Berikan salep yang sesuai (jika 

perlu) 

2.7 Pasang balutan sesuai jenis 

luka 

2.8 Ganti balutan luka dalam 

interval waktu yang sesuai 

2.9 Ajarkan pasien mengenai 

tanda dan gejala infeksi 

2.10 Berikan antibiotik sesuai 

dengan instruksi dokter 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1  (D.0027) Ketidakstabilan kadar glukosa darah (hiperglikemi) 

berhubungan dengan resistensi insulin 

Hasil pengkajian pada dua pasien menunjukkan adanya ketidakstabilan kadar 

glukosa darah yang ditandai pada pasien I kadar glukosa darah puasa sebesar 241 

mg/dL dan glukosa darah sewaktu 216 mg/dL sedangkan pada pasien II kadar 

glukosa darah puasa sebesar 230 mg/dL dan glukosa darah sewaktu 255 mgg/dL 

disertai perasaan sering lelah. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 

hari berupa monitor kadar glukosa darah, edukasi mengenai pengelolaan diabetes 

dan pemberian terapi insulin didapatkan hasil masalah keperawatan 

ketidakstabilan kadar glukosa darah tidak teratasi. 

 Menurut Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (2018), ketidakstabilan 

kadar glukosa darah memiliki definisi berupa variasi kadar glukosa darah naik 

atau turun dari rentang normal dengan batasan karakteristik berupa perasaan 

lelah/lesu, mulut kering, rasa haus meningkat dan kadar glukosa dalam darah atau 

urin tinggi. Menurut International Diabetes Federation (2017) kadar glukosa 

darah untuk kriteria diagnosis diabetes melitus adalah glukosa plasma sewaktu > 

200 mg/dL, glukosa plasma puasa <126 mg/dL dan glukosa plasma 2 jam post 

pradial > 200 mg/dL. Berdasarkan hasil penelitian Raymond (2016) Penyebab 

terjadinya hiperglikemia pada pasien dengan diabetes melitus tipe II disebabkan 

oleh resisten Insulin atau turunnya kemampuan insulin untuk merangsang 
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pengambilan glukosa oleh jaringan perifer dan untuk menghambat produksi 

glukosa oleh hati sehingga meningkatkan kadar glukosa dalam darah. 

Faktor lain yang dapat menyebabkan meningkatnya kadar glukosa darah adalah 

ansietas. Pasien I dan II mengalami ansietas yang ditandai dengan skala HARS 

pada pasien I 18 dan skala HARS pada pasien II 19, pendapat dari Dewi (2016) 

kecemasan pada penderita diabetes melitus berpengaruh terhadap fluktuasi 

glukosa darah yang menyebabkan kadar gula darah tidak stabil. Hal tersebut 

disebabkan terjadinya peningkatan hormon glukokortikoid (kortisol), epinefrin 

dan hormon pertumbuhan yang dapat memberikan dampak antagonis terhadap 

fungsi insulin, serta dapat memberikan pengaruh terhadap kontrol glukosa darah. 

Berbeda dengan keadaan pada pasien I, pada pasein II selain mengalami ansietas 

juga didapatkan adanya ketidakpatuhan dalam pengaturan diit diabetes melitus 

yang ditandai dengan seringnya pasien mengkonsumsi makanan selain diit dari 

rumah sakit seperti roti dan biskuit, sesuai dengan penelitian oleh Isnaini (2018) 

mengatakan bahwa terdapat hubungan antara pola makan dengan kejadian 

diabetes melitus, tingginya jumlah penderita diabetes melitus di Indonesia 

diakibatkan kebiasaan pola makan yang terlalu banyak mengkonsumsi 

karbohidrat. Ketidakstabilan konsumsi dengan kebutuhan energi jika berlangsung 

terus menerus dapat menimbulkan terjadinya diabates melitus.  

Untuk mengatasi keadaan hiperglikemia ini, dilakukan pemberian insulin pada 

pasien I diberi terapi insulin apidra  3x7 unit dan lantus 0-0-13 unit sedangkan 

pada pasien II diberi terapi novorapid 3x6 unit dan levemir 0-0-11 unit. Pendapat 
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Asman (2016) Insulin merupakan hormon yang terdiri dari rangkaian asam amino, 

dihasilkan oleh sel beta pankreas yang berfungsi untuk mengangkut glukosa 

masuk dari luar kedalam sel jaringan tubuh. Menurut Rismayanthi (2016) terapi 

insulin menunjukkan hasil klinis yang lebih baik terutama berkaitan dengan 

glukotoksitas. Selain dengan pemberian insulin, dilakukan edukasi mengenai 

pengelolaan diabetes, pemberian edukasi pada pasien meningkatkan pemahaman 

pada pasien dan keluarga mengenai pengelolaan diabetes tetapi tidak 

menunjukkan peningkatan perilaku mematuhi pengelolaan diabetes. Dari hasil 

studi kasus ini didapatkan bahwa masalah ketidakstabilan kadar glukosa darah 

tidak teratasi dikarenakan adanya ketidakpatuhan dari pasien untuk 

mempertahankan pola makan sesuai dengan pengaturan diit diabetes melitus. 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 hari pada diagnosa 

ketidakstabilan glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin didapatkan 

hasil masalah keperawatan belum teratasi, yang ditandai dengan glukosa darah 

puasa pada pasien I adalah 215 mg/dL dan kadar glukosa sewaktu 190 mg/dL 

sedangkan pada pasien II kadar glukosa puasa adalah 278 mg/dL dan kadar 

glukosa sewaktu 220 mg/dL. 

4.2.2  (D.0032) Resiko defisit nutrisi dibuktikan dengan faktor psikologi 

(keengganan untuk makan) 

Hasil pengkajian didapatkan adanya masalah resiko defisit nutrisi pada pasien I 

sedangkan masalah ini tidak ditemukan pada pasien II. Adanya resiko defisit 

nutrisi pada pasien I dibuktikan dengan faktor  psikologi yang ditandai dengan 
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penurunan berat badan 2 kg dalam 6 bulan terakhir, serum albumin 3.2 g/dL dan 

pasien mengatakan takut makan dikarenakan bila banyak makan akan 

meningkatkan gula darahnya.  Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 

hari berupa edukasi mengenai diit yang diprogramkan didapatkan hasil masalah 

keperawatan resiko defisit nutrisi teratasi. 

Menurut Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (2018), risiko defisit nutrisi 

memiliki definisi berisiko mengalami asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan metabolisme. Menurunnya nafsu makan yang dialami oleh pasien I 

diakibatkan oleh keengganan pasien untuk makan, menurut Tandra (2014) pasien 

diabetes melitus harus melakukan terapi pengelolaan diabetes melitus, agar status 

kesehatannya terkontrol dan terhindar dari komplikasi. Terapi pengelolaan ini 

seringkali membuat pasien diabetes melitus mengalami perubahan psikologis 

terkait dengan banyaknya pantangan dan telah menjalan terapi tetapi tidak ada 

perubahan yang berarti. Pendapat lain dari Made (2017) terdapat hubungan antara 

kecemasan terhadap perubahan pola makan yang membuat terjadinya hambatan 

untuk makan hingga kejadian untuk tidak makan sama sekali.  

Untuk mengatasi masalah ini dilakukan edukasi mengenai diit yang 

diprogramkan yaitu diit BDM 1700 Kkal, menurut Dedeh (2014) pengetahuan 

yang lebih luas akan menghasilkan sikap yang lebih positif dalam menghadapi 

suatu permasalahan, yang berarti dengan memiliki pengetahuan yang baik maka 

akan lebih mampu mengatasi kecemasan yang dialami. Dari hasil studi kasus ini 

didapatkan hasil bahwa resiko defisit nutrisi teratasi, pada pemeriksaan berat 
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badan pada pasien memang tidak mengalami peningkatan berat badan, namun 

pasien mengalami peningkatan pemahaman mengenai diit diabetes melitus dan 

terdapat adanya peningkatan nafsu makan yang dibuktikan dari jumlah porsi 

makan yang dihabiskan oleh pasien. Pada hari kedua pasien mampu 

menghabiskan sebanyak ¾ dari porsi yang diberikan, pada hari ketiga dan 

keempat pasien I dapat menghabiskan 1 porsi makanannya tanpa sisa. 

Peningkatan nafsu makan juga dipengaruhi oleh peran serta keluarga ikut dalam 

melakukan monitoring intake nutrisi dan mendorong motivasi pasien dalam 

menghabiskan makanan 

4.2.3 (D.0129) Gangguan integritas jaringan berhubungan dengan neuropati 

perifer 

Hasil pengkajian pada dua pasien menunjukkan adanya gangguan integritas 

jaringan yang ditandai pada pasien I terdapat luka ditelapak kaki kanan yang 

awalnya tiba-tiba muncul dikarenakan terkena serpihan kayu, luas luka 5x4 cm 

dan skore bates jensen 28 serta riwayat operasi debridement tanggal 21 Maret 

2019 sedangkan pada pasien II terdapat luka dari kaki kiri yang diakibatkan luka 

melepuh akibat terlalu lama menggunakan sepatu, luas luka 20x6 cm dan skore 

bates jensen 45 serta riwayat operasi debridement tanggal 19 Maret 2019. Setelah 

dilakukan tindakan keperawatan selama 4 hari berupa perawatan luka dengan 

menggunakan metode konvensional didapatkan hasil masalah keperawatan 

gangguan integritas jaringan tidak teratasi. 
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Menurut Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (2018), gangguan integritas  

jaringan memiliki definisi kerusakan jaringan (membran mukosa, kornea, fasia, 

otot, tendon, tulang, kartilago, kapsul sendi dan atau ligamen) dengan gejala dan 

tanda mayor minor berupa kerusakan jaringan, nyeri, perdarahan, kemerahan dan 

hematoma. Menurut Sriyanto (2016) kerusakan integritas jaringan adalah 

keadaan dimana individu mengalami kerusakan integumen, membran mukosa, 

jaringan subkutan 

Untuk mengatasi masalah ini dilakukan perawatan luka pada pasien I setiap 2 hari 

sekali dan untuk pasien II perawatan luka dilakukan setiap hari, salah satu faktor 

yang mempengaruhi penyembuhan luka adalah teknik perawatan luka yang 

diberikan. Metode perawatan luka yang dilakukan pada kedua pasien diatas 

menggunakan metode konvensional yang masih menggunakan balutan kassa dan 

NaCl.  Menurut Werna, dkk (2015) Perawatan luka akan membantu mengontrol 

infeksi, membersihkan luka, menghindarkan luka dari kontaminasi lingkungan. 

Selain itu perawatan luka dengan metode konvensional juga murah dan alatnya 

mudah didapatkan. Pergantian balutan pada luka didasarkan pada adanya 

rembesan, balutan tidak nyaman dan balutan rusak. 

Seiring dengan berkembanganya ilmu pengetahuan, metode perawatan luka juga 

berkembang dengan menggunakan prinsip moisture balance, menurut Oktarina 

(2016) perawatan luka dengan moisture balance  memiliki prinsip menjaga 

kelembapan luka dengan menggunakan bahan seperti hydrogel. Hydrogel 

berfungsi menciptakan lingkungan luka tetap lembap, melunakkan serta 
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menghancurkan jaringan nekrotik tanpa merusak jaringan sehat, yang kemudian 

terserap ke dalam struktur gel dan terbuang bersama pembalut (debridemen 

autolitik alami). Balutan dapat diaplikasikan selama tiga sampai lima hari, 

sehingga tidak sering menimbulkan trauma dan nyeri pada saat penggantian 

balutan 

Berdasarkan hasil studi kasus ini didapatkan bahwa masalah gangguan integritas 

jaringan tidak teratasi yang ditandai dengan tidak adanya kemajuan dalam 

perbaikan integritas jaringan luka yang dialami oleh pasien tetapi terdapat adanya 

berkurangnya slouge dan bau pada luka kedua pasien.  

4.2.5 (D.0109) Defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan 

muskoloskeletal 

Hasil pengkajian didapatkan adanya masalah defisit perawatan diri pada pasien II 

sedangkan masalah ini tidak ditemukan pada pasien I. Adanya defisit perawatan 

diri pada pasien II ditandai dengan kebutuhan personal hygiene pasien dibantu 

oleh keluarga, pasien tidak mampu ke toilet sehingga menggunakan diapers. 

Menurut Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (2018), defisit perawatan diri 

memiliki definisi tidak mampu melakukan atau meyelesaikan aktivitas 

perawataan diri, dengan gejala dan tanda mayor tidak mampu mandi/mengenakan 

pakaian/makan/ketoilet/berhias secara mandiri.  

Menurut Keliat B (2011) defisit perawatan diri adalah ketidakmampuan dalam 

kebersihan diri, makan, berpakaian, berhias diri dan toileting. Untuk mengatasi 

masalah ini dilakukan pendampingan kepada pasien untuk melakukan perawatan 
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diri oleh perawat dan keluarga. Istikharoh (2017) mengemukakan bahwa terdapat 

adanya pengaruh pendampingan keluarga terhadap peningkatan kemandirian 

pasien diabates melitus, dimana diharapkan keluarga dapat menjadi mitra kerja 

yang tepat guna untuk penderita diabetes  melitus. 

Berdasarkan hasil studi tentang defisit perawatan diri pada pasien II terdapat 

peningkatan kemampuan pasien untuk melakukan perawatan diri secara mandiri 

untuk beberapa kegiatan seperti makan dan memakai baju walaupun terbatas 

ditempat tidur, sedangkan untuk perawatan diri mandi dan toileting masih perlu 

bantuan dari keluarga. Peran serta dari keluarga ikut dalam membantu pasien 

melakukan perawatan diri dan mendorong motivasi pasien dalam melakukan 

aktivitas sehingga pasien dapat melakukan perawatan diri secara mandiri. 

4.2.4 (D.0130) Hipertermi berhubungan dengan proses penyakit 

Hasil pengkajian didapatkan adanya masalah hipertermia pada pasien II 

sedangkan masalah ini tidak ditemukan pada pasien I. Hipertermi pada pasien II 

ditandai dengan suhu tubuh 38.5oC, nadi 84 kali/menit, menggigil dan kulit teraba 

hangat. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 8 jam berupa pemberian 

cairan oral dan kompres hangat didapatkan hasil masalah keperawatan 

hipertermia teratasi. 

Menurut Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (2018), hipertermia memiliki 

definisi suhu tubuh meningkat diatas rentang normal tubuh dengan gejala dan 

tanda mayor suhu tubuh diatas nilai normal, takikardi, kulit terasa hangat dan 

kulit berwarna kemerahan. Menurut Marianti (2017) hipertermia adalah suatu 

kondisi dimana suhu tubuh meningkat drastis dari suhu normal, hipertermi sendiri 
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merupakan gejala khas yang menandakan adanya infeksi mikroorganisme dalam 

tubuh.  

Pendapat lain dari Widyastuty (2016) demam mengacu pada peningkatan suhu 

tubuh yang berhubungan langsung dengan tingkat sitokin pirogen, sebagai respon 

terhadap rangsangan pirogenik, maka monosit, makrofaq dan sel kupfer 

mengeluarkan sitokin yang bekerja pada pusat termoregulasi hipotalamus. 

Sebagai respon terhadap sitokin maka terjadi sintesis prostaglandin dan 

menimbulkan peningkatan suhu tubuh.  Menggigil yang terjadi pada pasien 

disebabkan oleh adanya mekanisme vasokontriksi untuk mempertahankan 

keseimbangan suhu tubuh (Yondri, 2014).  

Untuk mengatasi masalah ini dilakukan pemberian cairan oral dan kompres 

hangat, berdasarkan penelitian Purwanti (2017) kompres hangat dapat 

menurunkan suhu tubuh melalui proses evaporasi, dengan kompres hangat 

menyebabkan suhu tubuh diluaran akan menjadi hangat sehingga tubuh akan 

menginterpretasikan bahwa suhu diluaran cukup panas, sehingga tubuh akan 

menurunkan kontrol setting point di otak dengan membuat pembuluh darah tepi 

dikulit melebar dan mengalami vasodilatasi sehingga pori-pori kulit akan 

membuka dan mempermudah pengeluaran panas, sehingga terjadi perubahan 

suhu tubuh.  

Menurut Masruroh (2017) Pemberian kompres hangat pada aksila dan femoral 

sebagai daerah dengan letak pembuluh darah besar efektif untuk menurunkan 

demam dikarenakan terjadinya pengeluaran panas tubuh lebih banyak melalui 
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mekanisme vasodilatasi pembuluh darah. Selain dengan pemberian kompres, 

pemberian cairan oral juga dapat membantu mengganti kehilangan cairan yang 

diakibatkan oleh peningkatan jumlah IWL (Insensible Water Loss) melalui 

pernafasan dan keringat. Dari hasil studi kasus ini didapatkan bahwa masalah 

hipertermi teratasi, yag ditandai dengan terjadinya  penurunan suhu dari  38.5oC 

menjadi 36.5 oC 

4.2.5  (D.0080) Ansietas  

Berdasarkan hasil pengkajian pada kedua pasien menunjukkan adanya ansietas 

yang ditandai pada pasien I mengatakan takut tidak bisa mengurus rumah dan 

anak-anaknya bila terlalu lama berada dirawat dirumah sakit, merasa khawatir 

dengan kondisi yang dihadapi dan terlihat gelisah sedangkan pada pasien II 

mengatakan takut dengan kondisi penyakitnya yang sekarang dan khawatir 

penyakitnya akan semakin bertambah buruk, pasien terlihat gelisah. Penilaian 

skala HARS pada pasien I menunjukkan skore 18 dan skala HARS pada pasien II 

menunjukkan skore 19 yang menandakan kedua pasien mengalami kecemasan 

sedang. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 hari dengan 

menggunakan teknik relaksasi nafas dalam didapatkan hasil masalah keperawatan 

ansietas teratasi. 

Menurut Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (2018), ansietas memiliki 

definisi kondisi emosi dan pengalaman subyektif individu terhadap objek yang 

tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang kemungkinan individu 

melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman dengan gejala dan tanda pasien 



127 

 

 

 

merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi, tampak gelisah, 

tampak tegang, frekuensi nadi, nafas dan tekanan darah meningkat. 

Menurut Endang (2016) faktor emosi dan stressor sangat mempengaruhi status 

kesehatan seseorang, perjalanan penyakit seperti halnya diabetes melitus juga 

dipengaruhi oleh stressor psikososial. Sebagai penyakit kronik diperlukan adanya 

pengelolaan diabetes yang berlangsung lama akan menyebabkan terjadinya 

perubahan dalam kehidupan pasien, penurunan finansial, kesulitan 

mempertahankan peran dan ketakutan terhadap kematian. Stress fisik dan 

emosional mengaktivasi amygdala yang kemudian ditransmisikan dan 

menstimulasi respon hormonal dari hipotalamus untuk menghasilkan kortisol. 

Rangsangan terhadap sistem simpatis yang bertanggung jawab terhadap adanya 

stimulasi dan stress yang menimbulkan reaksi berupa peningkatan denyut 

jantung, nadi dan nafas yang cepat, penurunan aktivitas gastrointestinal dan 

peningkatan tekanan darah. 

Untuk mengatasi masalah ini dilakukan teknik relaksasi nafas dalam, menurut 

Smeltzer & Bare (2013) Relaksasi nafas dalam bertujuan untuk mengurangi stress 

baik stress fisik maupun emosional yaitu menurunkan intensitas nyeri dan 

kecemasan. Dari hasil studi kasus ini didapatkan bahwa masalah ansietas teratasi 

yang ditandai dengan penurunan skala HARS pada pasien I dengan skore 13 

dengan kategori tidak ada ansietas dan pada pasien II dengan skore 14 dengan 

kategori ansietas ringan.  
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4.2.6 (D.0142) Resiko infeksi dibuktikan dengan kerusakan integritas 

jaringan 

Hasil pengkajian pada pasien I menunjukkan adanya resiko infeksi yang 

dibuktikan dengan kerusakan integritas jaringan, yang ditandai pada pasien I 

leukosit 9.32 10’3 ul, tekanan darah 140/70 mmHg, nadi 92 kali/menit, 

pernafasan 21 kali/menit dan suhu 36.5oC. serta terdapat luka pada telapak kaki. 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 hari berupa edukasi mengenai 

cara mencuci tangan dengan baik dan peningkatan asupan makanan serta 

perawatan luka, masalah resiko infeksi teratasi. 

Menurut Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (2018), resiko infeksi 

memiliki definisi berisiko mengalami peningkatan terserang organisme 

patogenik.  Untuk mengatasi masalah ini dilakukan edukasi mengenai cara 

mencuci tangan dengan baik dan peningkatan asupan makanan dengan 

menghabiskan makanan yang telah diberikan berupa diit bubur diabetes melitus 

(BDM) 1700 Kkal. Pendapat dari Wahyu (2015) dalam upaya pencegahan 

penularan infeksi diperlukan adanya perubahan perilaku, salah satu upaya 

terpenting dari pencegahan infeksi adalah dengan membiasakan cuci tangan. 

Sedangkan pendapat dari Farida (2016) masukan gizi yang buruk dapat 

menyebabkan kelelahan, lemas, kesulitan melawan infeksi dan masalah kesehatan 

lainnya.  

Dari hasil studi tentang pemberian tindakan keperawatan berupa pencegahan 

infeksi dengan cuci tangan dan peningkatan asupan makan. Masalah resiko 



129 

 

 

 

infeksi teratasi yang dutandai dengan tidak terdapat adanya tanda dan gejala 

infeksi disertai dengan peningkatan pemahaman pasien dan keluarga mengenai 

teknik cuci tangan yang benar.  

4.2.7 (D. 0114) Ketidakpatuhan berhubungan dengan program terapi 

kompleks dan lama 

Berdasarkan hasil pengkajian pada pasien  II mengatakan suka makan makanan 

yang dibawa keluarga saat menjenguk seperti roti dan biskuit, kadar glukosa 

darah 230 mg/dL yang menunjukkan masalah kesehatan berupa hiperglikemia 

masih ada, terdapat adanya ulkus diabetik yang merupakan komplikasi dari 

diabetes melitus. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 hari berupa 

membuat komitmen dengan pasien untuk menjalani program pengobatan dengan 

baik, menginformasikan manfaat yang akan diperoleh jika teratur menjalani 

program pengobatan dan menganjurkan keluarga untuk mendampingi pasien 

selama menjalani program pengobatan. Didapatkan hasil masalah ketidakpatuhan 

teratasi 

Menurut Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (2018), ketidakpatuhan 

memiliki definisi perilaku individu tidak mengikuti rencana perawatan atau 

pengobatan yang disepakati dengan tenaga kesehatan, sehingga menyebabkan 

hasil perawatan atau pengobatan tidak efektif, dengan gejala dan tanda perilaku 

tidak mengikuti program perawatan/pengobatan, perilaku tidak menjalankan 

anjuran, tampak tanda dan gejala penyakit masih ada atau meningkat, tampak 

adanya komplikasi. Kepatuhan adalah tingkat ketepatan perilaku seorang individu 
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dengan nasihat medis atau kesehatan dan menggambarkan penggunaan obat 

sesuai dengan petunjuk pada resep serta mencakup penggunaannya pada waktu 

yang benar (Siregar, 2016). Kepatuhan terhadap pengobatan membutuhkan 

partisipasi aktif pasien dalam manajemen perawatan diri dan kerja sama antara 

pasien dan petugas kesehatan (Depkes RI, 2010).  

Untuk mengatasi masalah ini dilakukan dengan membuat komitmen dengan 

pasien untuk menjalani program pengobatan dengan baik dan menginformasikan 

manfaat yang akan diperoleh jika teratur menjalani program pengobatan. 

Menginformasikan manfaat pengobatan termasuk dalam pendidikan kesehatan 

yaitu suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 

memelihara dan meningkatkan kesehatan dan tidak hanya mengaitkan diri pada 

peningkatan atau memperbaiki lingkungan dalam rangka memelihara dan 

meningkatkan kesehatan mereka (Notoadmojo, 2007). Membuat komitmen 

pasien  agar mematuhi program pengobatan dan memberikan keyakinan kepada 

pasien akan efektifitas obat dalam proses penyembuhan. Menurut Niven (2012) 

Dukungan keluarga sangat penting karena keluarga merupakan bagian dari 

penderita yang paling dekat dan tidak dapat dipisahkan. Penderita akan merasa 

senang dan tentram apabila mendapat perhatian dan dukungan dari keluarganya. 

Karena dengan dukungan tersebut akan menimbulkan keperacayaan dirinya untuk 

menghadapi dan mengelola penyakitnya dengan lebih baik, serta penderita mau 

menuruti saran-saran yang diberikan oleh keluarga untuk menunjang 

pengelolahan penyakitnya. 
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4.3 Keterbatasan Penulis 

Dalam studi kasus pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien dengan diabetes 

melitus tipe II, penulis menemui beberapa hambatan sehingga menjadi 

keterbatasan dalam penyusunan studi kasus ini. Beberapa keterbatasannya antara 

lain : 

4.3.1 Penulis tidak mendapatkan data pemeriksaan mengenai HbA1C untuk 

menambah data laboratorium ketidakstabilan kadar glukosa darah. 

4.3.2 Penulis tidak dapat melakukan observasi selama 24 jam terhadap keadaan 

kedua pasien selama diruangan, sehingga penulis meminta partisipasi dari 

keluarga. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penerapan asuhan keperawatan pada pasien I dan 

pasien II dengan diabetes mellitus di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 

ruang flamboyan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Pengkajian  

Pengkajian adalah upaya mengumpulkan data secara lengkap dan sistematis untuk 

dikaji dan dianalisis sehingga masalah kesehatan dan keperawatan dapat 

ditentukan. Pada kasus diabetes melitus tipe II, yang harus diperhatikan pada 

pasien dengan diabetes melitus tipe II yaitu pengkajian pada sistem endokrin, 

integumen dan psikologis. Pasien dengan diabetes melitus mengalami 

ketiidakstabilan kadar glukosa darah yang telihat pada pasien I dengan glukosa 

darah 241 mg/dL dan pada pasien II 230 mg/dL, disertai dengan adanya ulkus 

diabetik sebagai salah satu komplikasi pada penyakit diabetes melitus yang pada 

pasien II mengakibatkan terjadinya defisit perawatan diri dan hipertermi akibat 

adanya infeksi, perubahan psikologis pada pasien diabetes melitus mengakibatkan 

terjadinya ansietas dan penurunan nafsu makan pada pasien I. Ketidakpatuhan 

yang ada pada pasien II ini seringkali terjadi pada penderita penyakit kronik 

seperti diabetes melitus akibat proses pengobatan yang lama. 
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5.1.2 Diagnosa Keperawatan 

Penetapan diagnosa keperawatan pada kedua pasien didapatkan masalah yang 

berbeda antara kedua pasien. Pada pasien 1 terdapat masalah ketidakstabilan kadar 

glukosa darah, resiko defisit nutrisi, gangguan integritas jaringan, resiko infeksi 

dan ansietas. Sedangkan pada pasien II terdapat masalah ketidakstabilan kadar 

glukosa darah, gangguan integritas jaringan, hipertermia, ansietas, defisit 

perawatan diri dan ketidakpatuhan. 

5.1.3 Perencanaan Keperawatan 

Perencanaan yang digunakan dalam kasus pada kedua pasien disesuaikan dengan 

masalah keperawatan yang ditegakkan berdasarkan kriteria tanda dan gejala 

mayor, minor dan kondisi pasien saat ini. Seperti edukasi mengenai pengelolaan 

diabetes, relaksasi nafas untuk mengurangi tingkat kecemasan, pencegahan infeksi 

dan manfaat menjalankan program pengobatan. Pemberian insulin untuk 

membantu mengurangi keadaan hiperglikemia dan perawatan luka dengan metode 

konvensional 

5.1.4 Implementasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan disesuaikan dengan rencana tindakan yang telah 

penulis susun. Implementasi keperawatan yang dilakukan pada pasien 1 dan 

pasien 2 sesuai dengan intervensi yang telah direncanakan berdasarkan teori yang 

ada dan sesuai dengan kebutuhan pasien dengan diabetes melitus tipe II. 
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5.1.5 Evaluasi Keperawatan 

Pada evaluasi yang penulis lakukan pada pasien 1 berdasarkan kriteria yang 

penulis susun terhadap pasien I dan II ada 2 diagnosa yang belum teratasi yaitu 

ketidakstabilan kadar glukosa darah dan gangguan integritas jaringan. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Untuk Penulis 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi 

bahan pembanding pada peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian pada 

pasien dengan diabetes melitus tipe II, terutama dalam memotivasi pasien untuk 

dapat mengelola diabetes melitus dengan cara pengelolaan makan, aktivitas fisik, 

monitoring gula darah dan patuh dalam pengobatan. 

5.2.2 Untuk Instansi Rumah Sakit 

Sebaiknya  pada pasien dengan diabetes melitus tipe II lebih ditingkatkan dalam 

memberi motivasi dan dorongan dalam menjalani perawatan di ruang rawat inap, 

serta dalam melakukan perawatan luka ulkus diabetik diharapkan dapat 

menggunakan metode perawatan luka modern dengan dressing yang disesuaikan 

dengan keadaan luka. 

5.2.3 Untuk Perkembangan Ilmu Keperawatan 

Dalam pengembangan ilmu keperawatan diharapkan dapat menambah keluasan 

ilmu keperawatan dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan 

diabetes melitus tipe II serta menjadi acuan dan bahan pembanding dalam 

melakukan penelitian bagi peneliti selanjutnya.  
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