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ABSTRAK 

“ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN DIABETES 

MELLITUS TIPE II DI RUANG FLAMBOYAN                                                      

RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA”. 

 

Pendahuluan : Penyakit Tidak Menular merupakan penyakit penyebab utama 

kematian. Diabetes Mellitus merupakan penyebab kematian terbesar nomor 3 di 

Indonesia dengan presentase sebesar 6,7%, setelah stroke (21,1%) dan penyakit 

jantung koroner (12,9%) (Kemenkes RI, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk 

mempelajari dan memahami secara mendalam mengenai asuhan keperawatan 

pasien dengan Diabetes Mellitus Tipe II di RSUD Abdul Wahab Sjahranie 

Samarinda. 

Metode : penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan 

Asuhan Keperawatan dengan mengambil sampel sebanyak 2 responden yang 

berjenis kelamin perempuan umur 40-60 tahun dan mempunyai ulkus yang telah 

dirawat di Ruang Flamboyan RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

Pengumpulan data menggunakan format Asuhan Keperawatan yang meliputi 

Pengkajian, Diagnosa, Intervensi, Implementasi, Evaluasi Keperawatan.  

Hasil dan Pembahasan : pada subjek 1 dan subjek 2 ditemukan masalah yang 

sama yaitu Nyeri, Ketidakstabilan Glukosa Darah, Kerusakan Integritas 

Kulit/jaringan, dan Resiko Infeksi. Dan ditemukan masalah yang berbeda yaitu 

Defisit Nutrisi, Gangguan Mobilitas Fisik, dan Konstipasi. 
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Kesimpulan dan Saran : masalah yang teratasi pada subjek 1 yaitu Nyeri, 

Gangguan Mobilitas Fisik, dan Resiko Infeksi. Sedangkan pada subjek 2 masalah 

yang teratasi hanya Nyeri. Sedangkan masalah yang teratasi sebagian pada kedua 

subjek yaitu Ketidakstabilan Glukosa Darah, Kerusakan Integritas Kulit, Resiko 

Infeksi (subjek 2), Defisit Nutrisi (Subjek 1). Maka saran bagi peneliti 

selanjutnya, agar dapat memperpanjang waktu perawatan agar hasil yang 

didapatkan lebih optimal. 

 

Kata Kunci : Asuhan Keperawatan, Diabetes Mellitus 
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ABSTRACT 

"NURSING CARE IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS TYPE II 

IN HOSPITAL ROOM ABDUL WAHAB SJAHRANIE FLAMBOYAN 

SAMARINDA". 

 

Introduction: Non-communicable diseases are the main cause of death. Diabetes 

Mellitus is the third largest cause of death in Indonesia with a percentage of 6.7%, 

after stroke (21.1%) and coronary heart disease (12.9%) (Ministry of Health, 

2016). This study aims to study and understand in depth the nursing care of 

patients with Type II Diabetes Mellitus in the Abdul Wahab Sjahranie Hospital 

Samarinda. 

Method: This study used a case study method with the Nursing Care approach by 

taking a sample of 2 respondents who were treated in the Flamboyant Room of the 

Abdul Wahab Sjahranie Hospital Samarinda. Collecting data using a format that 

includes Nursing Assessment, Diagnosis, Intervention, Implementation, 

Evaluation of Nursing. 

Results and Discussion: in subject 1 and subject 2 found the same problem 

namely Pain, Blood Glucose Instability, Skin / Tissue Integrity Damage, and Risk 

of Infection. And found different problems namely Nutrition Deficit, Disorders of 

Physical Mobility, and Constipation. 

Conclusions and Suggestions: problems that are resolved in subject 1 are pain, 

impaired physical mobility, and risk of infection. Whereas in subject 2 the 

problem that was resolved was only pain. While the problem is partially resolved 
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in both subjects, namely Blood Glucose Instability, Skin Integrity Damage, Risk 

of Infection (subject 2), Nutrition Deficit (Subject 1). So suggestions for future 

researchers, in order to be able to extend the treatment time so that the results 

obtained are more optimal. 

 

Keywords: Nursing Care, Diabetes Mellitus 
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BAB I 

 PEDAHULUAN   

1.1 Latar Belakang 

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan salah satu kelompok penyakit yang 

memberi beban kesehatan masyarakat tersendiri karena keberadaannya cukup 

prevalen, tersebar di seluruh dunia, menjadi penyebab utama kematian, dan cukup 

sulit untuk dikendalikan. Perhatian terhadap penyakit tidak menular makin hari 

makin meningkat karena semakin meningkatnya frekuensi kejadiannya pada 

masyarakat. Kecenderungan peningkatan ini terjadi terutama pada diabetes 

mellitus. Karena itu, PTM makin hari cenderung makin menjadi masalah utama 

kesehatan masyarakat melewati penyakit menular, penyakit ibu dan anak, dan 

kekurangan gizi yang justru cenderung menurun (Bustan, 2015).   

Selain menyebar luas secara global, PTM juga merupakan penyakit penyebab 

utama kematian. Data dunia menunjukkan lebih 80% kematian penyakit DM 

(Diabetes Mellitus)  terjadi pada negara berpendapatan rendah dan menengah, 

29% kematian terjadi pada kelompok usia di bawah 60 tahun (premature death) 

(Bustan, 2015).   

Data Sample Registration Survey tahun 2014 menunjukkan bahwa diabetes 

merupakan penyebab kematian terbesar nomor 3 di Indonesia dengan presentase 

sebesar 6,7%, setelah stroke (21,1%) dan penyakit jantung koroner (12,9%) 

(Kemenkes RI, 2016). Menurut Purwati (2013) sebanyak 1.785 penderita diabetes 

mellitus di Indonesia yang mengalami komplikasi neuropati (63,5%), retinopati   
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 (42%), nefropati (7,3%), makrovaskuler (6%), mikrovaskuler (6%), dan kaki 

diabetik (15%).   

Angka kejadian diabetes melitus di Kalimantan Timur menempati urutan 

kedua teratas menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018. Urutan 

pertama yaitu DKI Jakarta. Kalimantan Timur memiliki persentase 10,9 % dari 

total seluruh penduduk usia 15 tahun keatas (Riskesdas, 2018). 

Berdasarkan dari data rekam medik RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 

bahwa penderita diabetes mellitus tipe 2 yang dirawat inap tahun 2012 sebanyak 

1.127 orang, pada tahun 2013 sebanyak 1.410 orang dan data pasien yang dirawat 

pada tahun 2014 sebanyak 1.324 orang (RSUD Abdul Wahab Sjahranie 

Samarinda, 2014).     

Diabetes mellitus tipe 2 akan menimbulkan dampak secara langsung pada 

penderita yaitu antara lain pengetahuan, sikap, persepsi, motivasi, niat, referensi 

dan sosial budaya. Jika penderita diabetes mellitus tidak mampu mengontrol kadar 

gula dalam darah, akibatnya kadar gula dalam darah selalu tiggi (Putro, 2012). 

Masalah keperawatan yang sering muncul pada pasien dengan diabetes 

mellitus tipe 2 adalah defisit nutrisi berhubungan dengan penurunan metabolisme 

akibat defisiensi insulin, intake yang tidak adekuat akibat adanya mual mutah, 

resiko defisit volume cairan dan elektrolit berhubungan dengan diuresis osmotik 

dan poliuria, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan akibat 

penurunan produksi energi, gangguan integritas kulit berhubungan dengan 

penurunan sensasi sensori, gangguan sirkulasi, penurunan aktivitas atau 

mobilisasi, gangguan citra tubuh berhubungan dengan ekstremitas gangrene, 
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resiko cedera berhubungan dengan penurunan fungsi penglihatan, resiko infeksi 

berhubungan dengan kadar glukosa tinggi, penurunan fungsi leukosit, penurunan 

anabolisme protein, defisit pengetahuan tentang proses penyakit, diet, perawatan 

dan pengobatan berhubungan dengan kurangnya paparan informasi (NANDA, 

2015). 

Upaya untuk mengatasi masalah keperawatan gangguan pemenuhan nutrisi 

pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 yaitu dengan tentukan program diet 

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

yang disesuaikan dengan tinggi badan, berat badan, jenis aktivitas dan umur. 

Kemudian jenis, yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, buah-buahan serta 

sayuran. Kebutuhan gizi harus dipenuhi dengan menu yang tepat sehingga tidak 

menaikkan kadar gula darah. Terakhir adalah jadwal yang mencakup makan pagi, 

siang, malam dan makanan selingan. Intolerasi aktivitas beri aktivitas alternatif, 

bantu pasien dalam memenuhi ADL dan dengan mengatur periode istirahat yang 

cukup, gangguan integritas kulit dengan kaji kulit, area sirkulasi dan perawatan 

luka, gangguan citra tubuh dengan dorong pengungkapan perasaan, resiko cedera 

dengan menghindarkan hal-hal yang dapat menghalangi aktivitas, resiko infeksi 

dengan observasi terhadap tanda-tanda infeksi dan defisit pengetahuan dengan 

menjelaskan kepada pasien dan keluarga mengenai proses penyakit, diet, 

perawatan dan pengobatan (NANDA, 2015). 

Menurut Notoatmodjo (2010), pengetahuan sebagai dasar dalam melakukan 

terapi non farmakologi bagi penderita diabetes mellitus tipe 2 diikuti dengan tahu, 

mau dan mampu. Masing-masing individu akan melakukan suatu tindakan. 
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Berdasarkan fenomena individu cenderung belum mau dan mampu 

mengaplikasikan kepatuhan diit ditandai dengan masih adanya pasien yang 

mengkonsumsi makanan yang memicu kadar gula darah jauh dari normal dan 

frekuensi makan yang tidak sesuai anjuran. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mendapatkan gambaran pelaksanaan 

“Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Diabetes Mellitus Tipe II Di Ruang 

Flamboyan RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda”.    

  

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti membuat perumusan masalah yaitu, 

bagaimanakah asuhan keperawatan pada pasien Diabetes Melitus Tipe II  ? 

 

1.2 Tujuan  Penelitian 

1.2.1 Tujuan Umum 

Untuk memperoleh pengalaman langsung dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien Diabetes Mellitus Tipe II. 

1.2.2 Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari penelitian ini meliputi : 

1.2.2.1 Melakukan pengkajian terhadap pasien Diabetes Mellitus Tipe II. 

1.2.2.2 Merumuskan diagnosa terhadap pasien Diabetes Mellitus Tipe II. 

1.2.2.3 Menyusun intervensi terhadap pasien Diabetes Mellitus Tipe II. 

1.2.2.4 Melaksanakan implementasi terhadap pasien Diabetes Mellitus Tipe II. 

1.2.2.5 Melakukan evaluasi terhadap pasien Diabetes Mellitus Tipe II. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Bagi peneliti 

Sebagai bentuk implementasi dari ilmu pengetahuan dan pengalaman 

secara langsung dalam penerapan ilmu keperawatan. 

1.3.2 Bagi tempat penelitian 

Manfaat penelitian ini bagi tempat penelitian diharapkan dapat bermanfaat 

bagi rumah sakit sebagai masukan dan pertimbangan dalam menyikapi masalah 

yang terjadi pada penderita Diabetes Melitus Tipe II. 

1.3.3 Bagi profesi keperawatan 

Manfaat penelitian ini bagi profesi keperawatan diharapkan dapat 

membantu dalam memberikan penjelasan dan memberikan masukan positif dalam 

kemajuan ilmu keperawatan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Dasar Medis 

2.1.1 Definisi  

Diabetes mellitus merupakan sekelompok kelainan heterogen yang ditandai 

oleh kenaikan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Glukosa secara normal 

bersirkulasi dalam jumlah tertentu dalam darah. Glukosa dibentuk di hati dari 

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

mengendalikan kadar glukosa dalam darah dengan mengatur produksi dan 

penyimpanannya (Brunner & Suddarth, 2002).  

Pada diabetes kemampuan tubuh untuk bereaksi terhadap insulin dapat 

menurun, atau pankreas dapat menghentikan sama sekali produksi insulin. Keadaan 

ini menimbulkan hiperglikemia yang dapat mengakibatkan komplikasi metabolik 

akut seperti diabetes ketoasidosis dan sindrom hiperglikemik hiperosmoler nonketotik 

(HHNK). Hiperglikemia jangka panjang dapat ikut menyebabkan komplikasi 

mikrovaskuler yang kronis (penyakit ginjal dan mata) dan komplikasi neuropati 

(penyakit pada saraf). Diabetes juga disertai dengan peningkatan insidens penyakit 

makrovaskuler yang mencakup infark miokard, stroke dan penyakit vaskuler perifer 

(Brunner & Suddarth,  2002). 



 

 

 

 

2.1.2 Klasifikasi  

Klasifikasi diabetes ada empat jenis, antara lain (Damayanti, 2015):  

2.1.2.1 DM Tipe 1 

DM tipe 1 ditandai oleh destruksi sel beta pankreas, terbagi dalam dua sub 

tipe yaitu tipe 1A yaitu diabetes yang diakibatkan proses immunologi (immune-

mediated diabetes) dan tipe 1B yaitu diabetes idiopatik yang tidak diketahui 

penyebabnya. Diabetes 1A ditandai oleh destruksi autoimun sel beta. Sebelumnya 

disebut dengan diabetes juvenile, terjadi lebih sering pada orang muda tetapi dapat 

terjadi pada semua usia. Diabetes tipe 1 merupakan gangguan katabolisme yang 

ditandai oleh kekurangan insulin absolut, peningkatan glukosa darah, dan pemecahan 

lemak dan protein tubuh (Damayanti, 2015) .  

2.1.2.2 DM Tipe 2 

DM tipe 2 atau juga dikenal sebagai Non-Insulin Dependent Diabetes 

(NIDDM). Dalam DM tipe 2, jumlah insulin yang diproduksi oleh pankreas biasanya 

cukup untuk mencegah ketoasidosis tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

tubuh total. Jumlahnya mencapai 90-95% dari seluruh pasien dengan diabetes, dan 

banyak dialami oleh orang dewasa tua lebih dari 40 tahun serta lebih sering terjadi 

pada individu obesitas. Kasus DM tipe 2 umumnya mempunyai latar belakang 

kelainan yang diawali dengan terjadinya resistensi insulin. Resistensi insulin awalnya 

belum menyebabkan DM secara klinis. Sel beta pankreas masih dapat melakukan 

kompensasi bahkan sampai overkompensasi, insulin disekresi secara berlebihan 

sehingga terjadi kondisi hiperinsulinemia dengan tujuan normalisasi kadar glukosa 



 

 

 

 

darah. Mekanisme kompensasi yang terus menerus menyebabkan kelelahan sel beta 

pankreas yang disebut dekompensasi, mengakibatkan produksi insulin yang menurun 

secara absolut. Kondisi resistensi insulin diperberat oleh produksi insulin yang 

menurun, akibatnya kadar glukosa darah semakin meningkat sehingga memenuhi 

kriteria diagnosa DM (Damayanti, 2015). 

Resistensi insulin utamanya dihasilkan dari kerusakan genetik dan selanjutnya 

oleh faktor lingkungan. Ketika glukosa intrasel meningkat, maka asam lemak bebas 

(Free Fatty Acid- FFAs) disimpan, namun ketika glukosa menurun maka FFAs 

masuk ke sirkulasi sebagai substrat dari produksi glukosa. Pada kondisi normal, 

insulin memicu sintesa trigliserida dan menghambat lipolisis postprandial. Glukosa 

diserap ke dalam jaringan adiposa dan sirkulasi FFAs mempunyai efek yang bahaya 

pada produksi glukosa dan sensitifitas insulin, peningkatan glukosa darah pun ikut 

berperan. Pada tipe ini terjadi kehilangan sel beta pankreas lebih dari 50% 

(Damayanti, 2015). 

2.1.2.3 Diabetes pada kehamilan (Gestasional Diabetes) 

Diabetes kehamilan terjadi pada intoleransi glukosa yang diketahui selama 

kehamilan pertama. Jumlahnya sekitar 2-4% kehamilan. Wanita dengan diabetes 

kehamilan akan mengalami peningkatan risiko terhadap diabetes setelah 5-10 tahun 

melahirkan (Damayanti, 2015).   

2.1.2.4 DM tipe lain (Others Specific Types) 

Merupakan gangguan endokrin yang menimbulkan hiperglikemia akibat 

peningkatan produksi glukosa hati atau penurunan penggunaan glukosa oleh sel. 



 

 

 

 

Sebelumnya dikenal dengan istilah diabetes sekunder, diabetes tipe ini 

menggambarkan diabetes yang dihubungkan dengan keadaan sindrom tertentu, 

misalnya diabetes yang terjadi dengan penyakit pankreas atau pengangkatan jaringan 

pankreas dan penyakit endokrin seperti akromegali, atau syndrome chusing, karena 

zat kimia atau obat, infeksi dan endokrinopati (Damayanti, 2015).     

2.1.3 Etiologi 

Menurut Rendy & Margaret (2012), penyebab diabetes mellitus 

dikelompokkan menjadi: 

2.1.3.1 Diabetes Mellitus tergantung insulin (IDDM) 

1) Faktor genetik 

Penderita diabetes tidak mewarisi diabetes tipe I itu sendiri tetapi mewarisi 

suatu predisposisi atau kecenderungan genetik kearah terjadinya diabetes tipe I. 

Kecenderungan genetik ini ditentukan pada individu yang memiliki tipe antigen HLA 

(Human Leucocyte Antigen) tertentu. HLA merupakan kumpulan gen yang 

bertanggung jawab atas antigen transplantasi dan proses imun lainnya. 

2) Faktor imunologi 

Pada diabetes tipe I terdapat bukti adanya suatu respon autoimun. Ini 

merupakan respon abnormal dimana antibodi terarah pada jaringan normal tubuh 

dengan cara bereaksi terhadap jaringan tersebut yang dianggapnya seolah-olah 

sebagai jaringan asing. 

 

 



 

 

 

 

3) Faktor lingkungan 

Faktor eksternal yang dapat memicu destruksi sel beta pankreas, sebagai 

contoh hasil penyelidikan menyatakan bahwa virus atau toksin tertentu dapat memicu 

proses autoimun yang dapat menimbulkan destruksi sel beta pankreas.  

IDDM sering terjadi pada usia sebelum 30 tahun. Biasanya juga disebut Juvenile 

Diabetes, yang gangguan ini ditandai dengan adanya hiperglikemia (meningkatnya 

kadar gula darah). Faktor genetik dan lingkungan merupakan faktor pencetus IDDM, 

oleh karena itu insiden lebih tinggi atau adanya infeksi virus (dari lingkungan) 

misalnya coxsackievirus B dan streptococcus  sehingga pengaruh lingkungan 

dipercaya mempunyai peranan dalam terjadinya DM. Virus atau mikroorganisme 

akan menyerang pankreas, yang membuat kehilangan produksi insulin. Dapat pula 

akibat respon autoimmune, dimana antibodi sendiri akan menyerang sel beta 

pankreas. Faktor herediter, juga dipercaya memainkan peran munculnya penyakit ini 

(Rendy & Margaret, 20102).         

2.1.3.2 Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM)  

Virus dan kuman leukosit antigen tidak nampak memainkan peran terjadinya 

NIDDM. Faktor herediter memainkan peran yang sangat besar. Sekitar 80% klien 

NIDDM adalah kegemukan. Overweight membutuhkan banyak insulin untuk 

metabolisme. Terjadinya hiperglikemia disaat pankreas tidak cukup menghasilkan 

insulin sesuai kebutuhan tubuh atau saat jumlah reseptor insulin menurun atau 

mengalami gangguan. Faktor resiko dapat dijumpai pada klien dengan riwayat 



 

 

 

 

keluarga menderita DM adalah resiko yang besar. Pencegahan utama NIDDM adalah 

mempertahankan berat badan ideal. Pencegahan sekunder berupa program penurunan 

berat badan, olahraga dan diet. Tahap awal tanda-tanda/gejala yang ditemukan adalah 

kegemukan, perasaan haus yang berlebihan, lapar, diuresis dan kehilangan berat 

badan, bayi lahir lebih dari berat badan normal, memiliki riwayat keluarga DM, usia 

diatas 40 tahun, bila ditemukan peningkatan gula darah.         

Menurut Smeltzer & Bare (2010), DM tipe II disebabkan kegagalan relatif sel 

beta dan resisten insulin. Resisten insulin adalah turunnya kemampuan insulin untuk 

merangsang pengambilan glukosa oleh jaringan perifer dan untuk menghambat 

produksi glukosa oleh hati. Sel beta tidak mampu mengimbangi resistensi insulin ini 

sepenuhnya, artinya terjadi defisiensi relatif insulin. Ketidakmampuan ini terlihat dari 

berkurangnya sekresi insulin pada rangsangan glukosa, maupun pada rangsangan 

glukosa bersama bahan perangsang sekresi insulin lain. Berarti sel beta pankreas 

mengalami desensitisasi terhadap glukosa. 

Penyebab resistensi insulin pada diabetes sebenarnya tidak begitu jelas, faktor 

yang banyak berperan menurut Riyadi (2008) antara lain: 

2.1.3.1 Riwayat keluarga 

Diabetes 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. Glukosa darah puasa yang tinggi 

dikaitkan dengan risiko DM di masa depan. Keluarga merupakan salah satu faktor 

risiko DM. Jika salah satu dari orang tua menderita DM tipe 2, risiko anak mereka 



 

 

 

 

terkena DM tipe 2 dengan sebesar 40%. Risiko ini akan menjadi 70% jika kedua 

orang tuanya menderita DM tipe 2. Kembar identik akan berisiko lebih tinggi terkena 

DM dibandingkan dengan kembar yang tidak identik. Gen pembawa DM tersebut 

ikut mengatur fungsi dari sel yang memproduksi insulin beta (Yang, 2010).    

2.1.3.2  Jenis kelamin  

Pria lebih rentan terkena hiperglikemia dibandingkan dengan wanita. 

Persentase hiperglikemia pada pria sebesar 12,9%, sedangkan pada wanita 9,7%. Hal 

ini berbeda dengan penelitian Gale dan Gillespie (2010) dimana DM tipe 2 dominan 

terjadi pada wanita daripada pria. Tidak ada perbedaan prevalensi DM tipe 2 antara 

pria dan wanita ketika berusia di bawah 25 tahun. Akan tetapi, mulai ada perbedaan 

sebesar 20% pada wanita daripada pria yang berusia 25-34 tahun. Pada kelompok 

usia 35-44 tahun perbedaannya menjadi 60% dan kelompok usia 45-64 tahun DM 

tipe 2 lebih tinggi 2 kali lipat pada wanita daripada pria (Gillespie, 2010).   

2.1.3.3 Kelainan genetik 

DM dapat menurun menurut silsilah keluarga yang mengidap DM. Ini terjadi 

karena DNA pada orang DM akan ikut diinformasikan pada gen berikutnya terkait 

dengan penurunan produksi insulin. 

2.1.3.4 Usia 

Umumnya manusia mengalami penurunan fisiologis yang secara dramatis 

menurun dengan cepat pada usia setelah 40 tahun. Penurunan ini yang berisiko pada 

penurunan fungsi endokrin pankreas yang memproduksi insulin. Menurut Merck 

(2008), DM tipe 2 biasanya bermula pada penderita yang usianya lebih dari 30 tahun 



 

 

 

 

dan menjadi semakin lebih umum dengan peningkatan usia. Sekitar 15% dari orang 

yang lebih tua dari 70 tahun menderita DM tipe 2. DM tipe 2 di negara maju relatif 

terjadi di usia yang lebih muda, tetapi di negara berkembang terjadi pada kelompok 

usia lebih tua. Kenaikan prevalensi DM dimulai pada masa dewasa awal. Di Amerika 

orang yang berusia 45-55 tahun terkena DM empat kali lebih banyak dibandingkan 

pada mereka yang berusia 20-44 tahun (Finucane dan Popplewell, 2010).      

2.1.3.5 Gaya hidup stress 

Stress cenderung membuat hidup seseorang mencari makan yang cepat saji 

yang kaya pengawet, lemak, dan gula. Makanan ini berpengaruh besar terhadap kerja 

pankreas. Stress juga meningkatkan kerja metabolisme dan meningkatkan kebutuhan 

sumber energi yang berakibat pada kenaikan kerja pankreas mudah rusak sehingga 

berdampak pada penurunan insulin.      

2.1.3.6 Pola makan yang salah 

Kurang gizi atau kelebihan berat badan sama-sama risiko terkena DM. 

Malnutrisi dapat merusak pankreas, sedangkan obesitas meningkatkan gangguan 

kerja dan resistensi insulin. Pola makan yang tidak teratur dan cenderung terlambat 

juga akan berperanan pada ketidakstabilan kerja pankreas.   

2.1.3.7 Obesitas 

Obesitas mengakibat sel-sel beta pankreas mengalami hipertropi pankreas 

disebabkan karena peningkatan beban metabolisme glukosa pada penderita obesitas 

untuk mencukupi energi sel yang terlalu banyak. 

 



 

 

 

 

2.1.3.8 Kebiasaan merokok  

Rokok mengandung zat adiktif yang bernama nikotin. Nikotin ini dapat 

mengakibatkan ketergantungan dan kehilangan kontrol. Merokok dapat 

mengakibatkan peningkatan sementara kadar glukosa darah, merokok juga dapat 

merusak sensitivitas organ dan jaringan terhadap aksi insulin. Asupan nikotin dapat 

meningkatkan kadar hormon, seperti kortisol, yang dapat mengganggu efek insulin.    

2.1.3.9 Infeksi  

Masuknya bakteri atau virus kedalam pankreas akan mengakibatkan rusaknya 

sel-sel pankreas. Kerusakan ini berakibat pada penurunan fungsi pankreas. Seseorang 

yang sedang menderita sakit karena virus atau bakteri tertentu, merangsang produksi 

hormon tertentu yang secara tidak langsung berpengaruh pada kadar gula darah.     

2.1.4 Tanda dan Gejala 

Tiga hal yang tidak bisa di pisahkan dari gejala klasik diabetes mellitus adalah 

polyuria (banyak kencing), polydipsia (banyak minum) dan polyphagia (banyak 

makan). Terjadi polyuria karena hal ini berkaitan dengan kadar gula yang tinggi 

diatas 160-180 mg/dl maka glukosa akan sampai ke urin tetapi jika tambah tinggi 

lagi, ginjal akan membuang air tambahan untuk mengencerkan sejumlah besar 

glukosa yang hilang. Gula bersifat menarik air sehingga bagi penderitanya akan 

mengalami polyuria atau kencing banyak. Terjadi polydipsia karena di awali dari 

banyaknya urin yang keluar maka tubuh mengadakan mekanisme lain untuk 

menyeimbangkannya yakni dengan banyak minum. Diabetes akan selalu 

menginginkan minuman segar serta dingin untuk menghindari dari dehidrasi. Terjadi 



 

 

 

 

polyphagia karena insulin yang bermasalah, pemasukan gula ke dalam sel-sel tubuh 

kurang akhirnya energi yang dibentuk pun kurang. Inilah mengapa orang merasakan 

kurangnya tenaga akhirnya diabetes melakukan kompensasi yakni dengan banyak 

makan (Novitasari, 2012). Pasien dengan diabetes tipe 1 sering memperlihatkan 

awitan gejala yang eksplosif dengan polidipsia, poliuria, turunnya berat badan, 

polifagia, lemah, somnolen yang terjadi selama beberapa hari atau beberapa minggu. 

Pasien dapat menjadi sakit berat dan timbul ketoasidosis, serta dapat meninggal kalau 

tidak mendapatkan pengobatan segera. Terapi insulin biasanya diperlukan untuk 

mengontrol metabolisme dan umumnya penderita peka terhadap insulin. Sebaliknya, 

pasien dengan diabetes tipe 2 mungkin sama sekali tidak memperlihatkan gejala 

apapun, dan diagnosis hanya dibuat berdasarkan pemeriksaan darah di laboratorium 

dan melakukan tes toleransi glukosa. Pada hiperglikemia yang lebih berat, pasien 

tersebut mungkin menderita polidipsia, poliuria, lemah dan somnolen. Biasanya 

mereka tidak mengalami ketoasidosis karena ini tidak defisiensi insulin secara absolut 

namun hanya relatif. Sejumlah insulin tetap disekresi dan masih cukup untuk 

menghambat ketoasidosis. Kalau hiperglikemia berat dan pasien tidak berespons 

terhadap terapi diet, atau terhadap obat-obat hipoglikemik oral, mungkin diperlukan 

terapi insulin untuk menormalkan kadar glukosanya. Pasien ini biasanya 

memperlihatkan kehilangan sensitivitas perifer terhadap insulin. Kadar insulin pada 

pasien sendiri mungkin berkurang, normal atau malahan tinggi, tetapi tetap tidak 

memadai untuk mempertahankan kadar glukosa darah normal. Penderita juga reisten 

terhadap insulin eksogen (Sylvia & Lorraine, 2014).       



 

 

 

 

2.1.5 Pathway  
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Skema 2.1 

Pathway Diabetes Mellitus 

(Sumber: Muttaqin, 2008) 
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2.1.6 Patofisiologi 

Pada diabetes mellitus tipe ini terdapat dua masalah utama yang berhubungan 

dengan insulin, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Normalnya 

insulin akan terikat dengan reseptor khusus pada permukaan sel. Sebagai akibat 

terikatnya insulin dengan reseptor tersebut, terjadi suatu rangkaian reaksi dalam 

metabolisme glukosa dalam sel. Resistensi insulin pada DM tipe 2 disertai dengan 

penurunan reaksi intrasel. Dengan demikian insulin menjadi tidak efektif untuk 

menstimulasi pengambilan oleh jaringan. Ada beberapa faktor yang diperkirakan 

memegang peranan dalam proses terjadinya resistensi insulin seperti faktor genetik, 

usia (resistensi insulin cenderung meningkat pada usia diatas 65 tahun), obesitas, 

riwayat keluarga dan kelompok etnik tertentu seperti golongan Hispanik serta 

penduduk asli Amerika (Brunner & Suddarth, 2002). 

Untuk mengatasi resistensi insulin dan mencegah terbentuknya glukosa dalam 

darah, harus terdapat peningkatan jumlah insulin yang disekresikan. Pada penderita 

toleransi glukosa terganggu, keadaan ini terjadi akibat sekresi insulin yang berlebihan 

dan kadar glukosa akan dipertahankan pada tingkat yang normal atau sedikit 

meningkat. Namun demikian jika sel-sel beta tidak mampu mengimbangi 

peningkatan kebutuhan akan insulin, maka kadar glukosa akan meningkat dan terjadi 

DM tipe 2 (Brunner & Suddarth, 2002). 

Meskipun terjadi gangguan sekresi insulin yang merupakan ciri khas DM tipe 

2, namun masih terdapat insulin dengan jumlah yang adekuat untuk mencegah 

pemecahan lemak dan produksi badan keton yang menyertainya. Karena itu 



 

 

 

 

ketoasidosis diabetes jarang terjadi pada DM tipe 2. Jika DM tipe 2 tidak terkontrol 

dapat menimbulkan masalah akut lainnya yang dinamakan sindrom hiperglikemik 

hyperosmolar nonketotik (HHNK) (Brunner & Suddarth, 2002).   

2.1.7 Komplikasi  

Menurut Black & Hawks (2005), Smeltzer, et all (2008) mengklasifikasikan 

komplikasi diabetes mellitus menjadi 2 kelompok yaitu : 

2.1.7.1 Komplikasi akut 

1) Hipoglikemia 

Kadar glukosa darah yang abnormal/rendah terjadi jika kadar glukosa darah 

turun dibawah 60-50 mg/dL (3,3-2,7 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. Hipoglikemia dapat terjadi setiap saat 

pada siang atau malam hari. Kejadian ini bisa dijumpai sebelum makan, khususnya 

jika waktu makan tertunda atau bila pasien lupa makan cemilan.   

2) Ketoasidosis Diabetik 

Keadaan ini disebabkan oleh tidak adanya insulin atau tidak cukupnya jumlah 

insulin yang nyata. Keadaan ini mengakibatkan gangguan pada metabolisme 

karbohidrat, protein dan lemak. Pada tiga gambaran klinis yang penting pada diabetes 

ketoasidosis: dehidrasi, kehilangan elektrolit, dan asidosis. Apabila jumlah insulin 

berkurang, jumlah glukosa yang memasuki sel akan berkurang pula. Di samping itu 

produksi glukosa oleh hati menjadi tidak terkendali. Kedua faktor ini akan 

menimbulkan hiperglikemia.  



 

 

 

 

3) Sindrom Hiperglikemi Hiperosmolar Nonketotik 

Merupakan keadaan yang didominasi oleh hiperosmolaritas dan hiperglikemia 

dan disertai perubahan tingkat kesadaran (sense of awareness). Pada saat yang sama 

tidak ada atau terjadi ketosis ringan. Kelainan dasar biokimia pada sindrom ini berupa 

kekurangan insulin efektif. Keadaan hiperglikemia persisten menyebabkan diuresis 

osmotik sehingga terjadi kehilangan cairan elekrolit. Untuk mempertahankan 

keseimbangan osmotik, cairan akan berpindah dari ruang intrasel ke dalam ruang 

ekstrasel. Dengan adanya glukosuria dan dehidrasi, akan dijumpai keadaan 

hypernatremia dan peningkatan osmolaritas. Salah satu perbedaan utama antara 

sindrom HHNK dan DKA adalah tidak terdapatnya ketosis dan asidosis pada sindrom 

HHNK. Perbedaan jumlah insulin yang terdapat dalam masing-masing keadaan ini 

dianggap penyebab parsial perbedaan diatas. Pada hakikatnya, insulin tidak terdapat 

pada DKA.    

2.1.7.2 Komplikasi kronik  

1) Komplikasi Makrovaskuler 

Perubahan aterosklerotik dalam pembuluh darah besar sering terjadi pada 

diabetes mellitus. Perubahan aterosklerotik ini serupa dengan yang terlihat pada 

pasien-pasien nondiabetik, kecuali dalam hal bahwa perubahan tersebut cemderung 

terjadi pada usia yang lebih muda dengan frekuensi yang lebih besar pada pasien-

pasien diabetes mellitus.  

 

 



 

 

 

 

2) Komplikasi Mikrovaskuler 

Perubahan mikrovaskuler merupakan komplikasi unik yang hanya terjadi pada 

diabetes mellitus. Penyakit mikrovaskuler diabetik (mikroangiopati) ditandai oleh 

penebalan membran basalis pembuluh kapiler. Membran basalis mengelilingi sel-sel 

endotel kapiler. 

3) Retinopati Diabetik 

Kelainan patologis mata yang disebut retinopati diabetic disebabkan oleh 

perubahan dalam pembuluh-pembuluh darah kecil pada retina mata. 

4) Nefropati 

Penyakit diabetes mellitus turut menyebabkan kurang lebih 25% dari pasien-

pasien dengan penyakit ginjal stadium terminal yang memerlukan dialisis atau 

transplantasi setiap tahunnya di Amerika Serikat. Penyandang diabetes mellitus tipe I 

sering memperlihatkan tanda-tanda permulaan penyakit renal setelah 15-20 tahun 

kemudian, sementara pasien diabetes mellitus tipe 2 dapat terkena penyakit renal 

dalam waktu 10 tahun sejak diagnosis diabetes ditegakkan. Banyak pasien diabetes 

mellitus tipe 2 ini yang sudah menderita diabetes mellitus selama bertahun-tahun 

selama penyakit tersebut didiagnosis dan diobati.  

5) Neuropati  

Neuropati dalam diabetes mellitus mengacu kepada sekelompok penyakit-

penyakit yang menyerang semua tipe saraf, termasuk saraf perifer (sensorimotor), 

otonom dan spinal. Kelainan tersebut tampak beragam secara klinis dan bergantung 

pada lokasi sel saraf yang terkena (Hasdianah, 2014). 



 

 

 

 

2.1.8 Penatalaksanaan  

Menurut Perkeni (2011) dalam pengelolaan/tatalaksana diabetes mellitus, 

terdapat empat pilar yang harus dilakukan dengan tepat yaitu: 

2.1.8.1 Pendidikan/edukasi 

Peran perawat sebagai educator dimana pembelajaran merupakan health 

education yang berhubungan dengan semua tahap kesehatan dan tingkat pencegahan. 

Perawat harus mampu memberikan edukasi kesehatan dalam pencegahan penyakit, 

pemulihan, penyusunan program health education serta memberikan informasi yang 

tepat tentang kesehatan. Agar perawat dapat bertindak sesuai perannya sebagai 

educator pada pasien dan keluarga, maka perawat harus memiliki pemahaman 

terhadap prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran (Bastable, 2014).  

Tujuan edukasi kesehatan adalah membantu individu mencapai tingkat 

kesehatan yang optimal melalui tindakannya sendiri. Metode dalam pelaksanaan 

edukasi juga ikut berperan penting. Metode edukasi yang digunakan harus 

disesuaikan dengan tujuan dan sasaran pembelajaran. Metode edukasi dibagi menjadi 

3 yaitu metode edukasi untuk individual, metode edukasi untuk kelompok, dan 

metode edukasi untuk massa. Selain menggunakan metode yang tepat, sebagai 

intervensi yang terstruktur, maka edukasi membutuhkan persiapan media dalam 

pelaksanaannya sehingga dapat meningkatkan efektifitas edukasi. Secara umum 

orang mempergunakan tiga metode dalam belajar yaitu visuali, auditory, kinesthetic 

(Widiastuti, 2012). 

 



 

 

 

 

2.1.1.1 Terapi gizi medis 

Pengelolaan diet pada penderita diabetes mellitus sangat penting. Tujuan dari 

pengelolaan diet ini adalah untuk membantu penderita memperbaiki gizi dan untuk 

mendapatkan kontrol metabolik yang lebih baik yaitu ditunjukkan pada pengendalian 

glukosa, lipid dan tekanan darah. Penatalaksanaan diet bagi penderita diabetes tipe 2 

ini merupakan bagian dari penatalaksanaan diabetes mellitus secara total (Waspadji, 

2010). 

Standar dan prinsip diet diabetes mellitus tipe 2 menurut Waspadji (2010), 

standar diet diabetes melitus diberikan pada penderita diabetes mellitus atau pasien 

sehat yang bukan penderita diabetes mellitus sesuai kebutuhannya. Terdapat 8 jenis 

standar diet menurut kandungan energi, yaitu diet diabetes mellitus 1100, 1300, 1500, 

1700, 1900, 2100, 2300, dan 2500 kalori. Secara umum standar diet 1100 kalori 

sampai dengan 1500 kalori untuk pasien diabetes yang gemuk. Diet 1700 sampai 

dengan 1900 kalori untuk pasien diabetes dengan berat badan normal. Sedangkan diet 

2100 sampai dengan 2500 kalori untuk pasien diabetes kurus (Waspadji dkk, 2010). 

Penatalaksanaan diet ini meliputi 3 hal utama yang harus diketahui dan 

dilaksanakan oleh penderita diabetes mellitus, yaitu jumlah makanan, jenis makanan, 

dan jadwal makanan (Perkeni, 2011). Penatalaksanaan diet pada penderita diabetes 

mellitus tipe 2 berfokus pada pembatasan jumlah energi, karbohidrat, lemak jenuh 

dan natrium (ADA, 2011). 

 

 



 

 

 

 

1) Jumlah makanan 

Pramono (2011) menyatakan bahwa jumlah kalori yang dikonsumsi oleh 

penderita diabetes mellitus dalam sehari terbagi dalam 3 besar dan 3 kecil, dengan 

ketentuan sarapan pagi 20% dari jumlah kalori, cemilan diantara sarapan pagi dan 

makan siang 10% makan siang dari jumlah kalori, makan siang 25% dari jumlah 

kalori, cemilan diantara makan siang dan makan malam 10% dari jumlah kalori, 

makan malam 25% dari jumlah kalori dan cemilan sebelum tidur 10% dari jumlah 

kalori. 

   

 

Pada laki-laki yang tingginya <160 cm atau perempuan yang tingginya 150 cm, 

berlaku rumus: 

 

 

Untuk menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan penderita diabetes mellitus dengan 

memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut (Perkeni, 2011): 

(1) Jenis kelamin 

Kebutuhan kalori antara pria dan wanita berbeda. Wanita membutuhkan kalori sekitar 

25 kal/kgBB, sedangkan pria membutuhkan kalori sebesar 30 kal/kgBB. 

 

 

BB ideal = (TB dalam cm - 100) – 10% kg 

BB ideal = (TB dalam cm – 100) – 1 kg 



 

 

 

 

(2) Umur  

Pengurangan energi dilakukan bagi pasien yang berusia > 40 tahun dengan ketentuan: 

usia 40 – 59 tahun, kebutuhan energi dikurangi 5%, usia 60-69 tahun, kebutuhan 

energi dikurangi 10%, dan jika usia >70 tahun, kebutuhan energi dikurangi 20%.     

(3) Aktifitas fisik/pekerjaan 

Kebutuhan kalori dapat ditambah sesuai dengan kategori aktifitas fisik sebagai 

berikut: keadaan istirahat : ditambah 10% dari kalori basal, aktivitas ringan : pegawai 

kantor, pegawai toko, guru, ahli hukum, ibu rumah tangga, dan lain-lain kebutuhan 

energi ditambah 20% dari kebutuhan energi basal, aktivitas sedang : pegawai di 

industri ringan, mahasiswa, militer yang sedang tidak berperang, kebutuhan 

dinaikkan 30% dari energi basal, aktivitas berat : petani, buruh, militer dalam keadaan 

latihan, penari, atlet, kebutuhan ditambah 40% dari energi basal, aktivitas sangat 

berat: tukang becak, tukang gali, pandai besi, kebutuhan harus ditambah 50% dari 

energi basal.     

(4) Berat badan (BB) 

Bila berat badan lebih, maka energi dikurangi 10%. Bila gemuk, energi dikurangi 

sekitar 20% bergantung kepada tingkat kegemukan. Bila kurus, energi ditambah 

sekitar 20% sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan BB. Untuk tujuan 

penurunan berat badan jumlah kalori yang diberikan paling sedikit 1000-1200 kkal 

perhari untuk perempuan dan 1200-1600 kkal perhari untuk laki-laki. 

 

 



 

 

 

 

2) Jenis makanan 

Makanan yang perlu dihindari adalah makanan yang mengandung banyak 

karbohidrat sederhana, makanan yang mengandung banyak kolesterol, lemak trans, 

dan lemak jenuh serta tinggi natrium. Makanan yang mengandung karbohidrat mudah 

diserap seperti sirup, gula, dan sari buah harus dihindari. Sayuran dengan kandungan 

karbohidrat tinggi seperti buncis, kacang panjang, wortel, daun singkong dan bayam 

harus dibatasi tidak boleh dalam jumlah banyak. Buah-buahan berkalori tinggi seperti 

nanas, anggur, mangga, sirsak, pisang, alpukat, dan sawo sebaiknya dibatasi. Sayuran 

yang bebas dikonsumsi adalah sayuran dengan kandungan kalori rendah seperti 

oyong, ketimun, labu air, labu siam, lobak, selada air, jamur kuping, dan tomat 

(ADA, 2010). 

Makanan yang diperbolehkan adalah sumber karbohidrat kompleks, makanan 

tinggi serat larut air, dan makanan yang diolah dengan sedikit minyak. Penggunaan 

gula murni diperbolehkan hanya sebatas sebagai bumbu (Waspadji dkk, 2010).  

Selain itu, pasien diabetes harus membatasi makanan dari jenis gula, minyak dan 

garam. Banyak penderita diabetes melitus tipe 2 mengeluh karena makanan yang 

tercantum dalam daftar menu diet kurang bervariasi sehingga sering terasa 

membosankan. Untuk itu, agar ada variasi dan tidak menimbulkan kebosanan, dapat 

diganti dengan makanan penukar, kandungan zat gizinya harus sama dengan makanan 

yang digantikannya (Perkeni, 2011). 

(1) Jenis bahan makanan yang dianjurkan : sumber protein hewani : ayam tanpa kulit, 

ikan dan putih telur, sumber protein nabati : tempe, tahu, kacang-kacangan, 



 

 

 

 

(kacang ijo, kacang merah, kacang kedelai),  sayuran yang bebas dikonsumsi : 

oyong, ketimun, labu air, lobak, selada air, jamur kuping dan tomat, buah – 

buahan : jeruk siam, apel, pepaya, melon, jambu air, salak, semangka, belimbing, 

susu rendah lemak.  

(2) Jenis bahan makanan yang diperbolehkan tetapi dibatasi, yaitu : sumber 

karbohidrat kompleks : padi-padian (beras, jagung, gandum), umbi-umbian 

(singkong, ubi jalar, kentang), dan sagu, sayuran tinggi karbohidrat : buncis, 

kacang panjang, wortel, daun singkong, bayam, daun katuk, daun pepaya, 

melinjo, nangka muda dan tauge, buah – buahan tinggi kalori : nanas, anggur, 

mangga, sirsak, pisang, alpukat, sawo.  

(3) Jenis bahan makanan yang harus dihindari : sumber karbohidrat sederhana : gula 

pasir, gula jawa, gula batu, madu, sirup, cake, permen, minuman ringan, selai, dan 

lain-lain, makanan mengandung asam lemak jenuh : mentega, santan, kelapa, keju 

krim, minyak kelapa dan minyak kelapa sawit, makanan mengandung lemak 

trans: margarin, makanan mengandung kolesterol tinggi : kuning telur, jeroan, 

lemak daging, otak, durian, susu full cream, makanan mengandung natrium 

tinggi: makanan berpengawet, ikan asin, telur asin, abon, kecap.  

3) Jadwal makan 

Pada penderita diabetes melitus, pengaturan jadwal makan juga penting karena 

berkaitan dengan kadar glukosa darah (ADA, 2010). Komposisi zat gizi yang 

direkomendasikan untuk penderita diabetes melitus adalah sebagai berikut: 

 



 

 

 

 

(1) Karbohidrat dan pemanis  

Menurut Perkeni (2011), karbohidrat yang dianjurkan bagi penderita diabetes 

melitus di Indonesia sebesar 45 – 65% total asupan energi. Pembatasan karbohidrat 

total < 130 gr/hari tidak dianjurkan, makanan harus mengandung karbohidrat 

terutama yang berserat tinggi. Gula dalam bumbu diperbolehkan sehingga penderita 

diabetes dapat makan sama dengan makanan keluarga yang lain, sukrosa tidak boleh 

lebih dari 5% total asupan energi, pemanis alternatif dapat digunakan sebagai 

pengganti gula, asal tidak melebihi batas aman konsumsi harian (Accepted Daily 

Intake), makan tiga kali sehari untuk mendistribusikan asupan karbohidrat dalam 

sehari. 

(2) Serat  

Seperti halnya masyarakat umum penderita diabetes dianjurkan mengkonsumsi 

cukup serat dan kacang – kacangan, buah dan sayuran serta sumber karbohidrat yang 

tinggi serat, karena mengandung vitamin, mineral, serat dan bahan lain yang baik 

untuk kesehatan. Anjuran konsumsi serat adalah ± 25gr/1000 kkal/hari (Perkeni, 

2011).  

(3) Kebutuhan Protein  

Protein dibutuhkan sebesar 10 – 20% total asupan energi. Sumber protein yang 

baik adalah seafood, daging lemak, ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak, 

kacang-kacangan, tahu dan tempe. Pada penderita diabetes melitus dengan neuropati 

perlu penurunan asupan protein menjadi 0,8 gr/kg BB perhari atau 10% dari 

kebutuhan energi dan 65% hendaknya bernilai biologis tinggi (Perkeni, 2011).  



 

 

 

 

(4) Kebutuhan Lemak  

Asupan lemak penderita diabetes melitus di Indonesia dianjurkan sekitar 20 – 

25% kebutuhan kalori dan tidak diperkenankan melebihi 30% total asupan energi. 

Lemak jenuh < 7% kebutuhan kalori. Lemak tidak jenuh ganda < 10%, selebihnya 

dari lemak tidak jenuh tunggal (ADA, 2010). 

(5) Natrium  

Anjuran asupan natrium untuk penderita diabetes sama dengan anjuran untuk 

masyarakat umum yaitu tidak lebih dari 3000 mg atau sama dengan 6 – 7 g (1 sendok 

teh) garam dapur. Mereka yang hipertensi, pembatasan natrium sampai 2400 mg 

garam dapur. Sumber natrium antara lain adalah garam dapur, vetsin, soda, dan bahan 

pengawet seperti natrium benzoat dan natrium nitrit (Perkeni, 2011).    

2.1.1.2 Latihan jasmani/olahraga 

Kegiatan jasmani sehari-hari yang dilakukan secara teratur (3-4 kali seminggu 

selama kurang lebih 30 menit) merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan diabetes 

tipe 2. Latihan jasmani dapat menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitifitas 

terhadap insulin, sehingga akan memperbaiki kendali glukosa darah. Latihan jasmani 

yang teratur dapat menyebabkan kontraksi otot meningkat, sehingga permeabilitas 

membran sel terhadap glukosa meningkat dan resistensi insulin berkurang. Ada 

beberapa latihan jasmani yang disarankan bagi penderita diabetes melitus, 

diantaranya: jalan, bersepeda santai, jogging dan berenang. Latihan jasmani 

sebaiknya disesuaikan dengan umur dan status kesegaran jasmani. Penelitian yang 

dilakukan oleh Choi, Kyung (2012) menunjukkan bahwa setelah dilakukan latihan 



 

 

 

 

selama 60 menit dengan 12 kali latihan, kelompok intervensi menunjukkan 

penurunan berat badan secara signifikan, lingkar pinggang, tekanan darah, glycatet 

hemoglobin, apolipoproptein B dan kadar asam lemak bebas (Kyung, 2012). 

2.1.1.3 Intervensi farmakologis 

Penderita diabetes melitus tipe 1 mutlak diperlukan suntikan insulin setiap 

hari. Penderita diabetes melitus tipe 2, umumnya perlu minum obat antidiabetes 

secara oral atau tablet. Penderita diabetes memerlukan suntikan insulin pada kondisi 

tertentu, atau bahkan kombinasi suntikan insulin dan tablet (Perkeni, 2011). 

1) Obat Hipoglikemik Oral (OHO)  

Merupakan obat penurun kadar glukosa pada darah yang diresepkan oleh dokter 

khusus bagi diabetesi. Obat penurun glukosa darah bukanlah hormon insulin yang 

diberikan secara oral. OHO bekerja melalui beberapa cara untuk menurunkan kadar 

glukosa darah (Perkeni, 2011).  

2) Insulin  

Insulin merupakan basis pengobatan penderita diabetes melitus tipe I yang harus 

diberikan segera setelah diagnosis ditegakkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam pemberian insulin adalah jenis preparat, dosis insulin, waktu dan cara 

penyuntikan insulin, serta penyimpanan insulin (Suyono dkk, 2011). 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2 Konsep Asuhan Keperawatan 

2.2.1 Pengkajian  

Menurut NANDA (2015), fase pengkajian merupakan sebuah komponen 

utama untuk mengumpulkan informasi, data, menvalidasi data, mengorganisasikan 

data, dan mendokumentasikan data. Pengumpulan data antara lain meliputi:  

2.2.1.1 Identitas pasien 

1) Identitas pasien (nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, 

agama, suku, alamat, status, tanggal masuk, tanggal pengkajian, diagnosa medis). 

2)  Identitas penanggung jawab (nama, umur, pekerjaan, alamat, hubungan 

dengan pasien). 

2.2.1.2 Riwayat kesehatan pasien 

1) Keluhan/ Alasan masuk Rumah Sakit 

Cemas, lemah, anoreksia, mual, muntah, nyeri abdomen, nafas pasien 

mungkin berbau aseton, pernapasan kussmaul, gangguan pada pola tidur, poliuri, 

polidipsi, penglihatan yang kabur, kelemahan, dan sakit kepala. 

2) Riwayat Penyakit Sekarang 

Berisi tentang kapan terjadinya penyakit, penyebab terjadinya penyakit serta 

upaya yang telah dilakukan oleh penderita untuk mengatasinya. 

3) Riwayat Penyakit Dahulu  

Adanya riwayat penyakit diabetes melitus atau penyakit-penyakit lain yang ada 

kaitannya dengan defisiensi insulin misalnya penyakit pankreas. Adanya riwayat 



 

 

 

 

penyakit jantung, obesitas, maupun arterosklerosis, tindakan medis yang pernah di 

dapat maupun obat-obatan yang biasa digunakan oleh penderita. 

4) Riwayat Penyakit Keluarga 

Riwayat atau adanya faktor resiko, riwayat keluarga tentang penyakit, obesitas, 

riwayat pankreatitis kronik, riwayat melahirkan anak lebih dari 4 kg, riwayat 

glukosuria selama stres (kehamilan, pembedahan, trauma, infeksi, penyakit) atau 

terapi obat (glukokortikosteroid, diuretik tiasid, kontrasepsi oral).  

5) Riwayat psikososial 

Meliputi informasi mengenai perilaku, perasaan, dan emosi yang dialami 

penderita sehubungan dengan penyakitnya serta tanggapan keluarga terhadap 

penyakit penderita. 

2.2.1.3 Pola aktivitas sehari-hari 

Menggambarkan pola latihan, aktivitas, fungsi pernafasan dan sirkulasi. 

Pentingnya latihan/gerak dalam keadaan sehat dan sakit, gerak tubuh dan kesehatan 

berhubungan satu sama lain. 

2.2.1.4 Pola eliminasi  

Menjelaskan pola fungsi eksresi, kandung kemih dan sulit 

kebiasaan defekasi, ada tidaknya masalah defekasi, masalah miksi (oliguri, disuri, dan 

lain-lain), penggunaan kateter, frekuensi defekasi dan miksi, karakteristik urin dan 

feses, pola input cairan, infeksi saluran kemih, masalah bau badan, perspirasi 

berlebih. 

 



 

 

 

 

2.2.1.5 Pola makan 

Menggambarkan masukan nutrisi, balance cairan dan elektrolit, 

nafsu makan, pola makan, diet, fluktuasi BB dalam 6 bulan terakhir, kesulitan 

menelan, mual/muntah, kebutuhan jumlah zat gizi, masalah/penyembuhan kulit, 

makanan kesukaan. 

2.2.1.6 Personal hygiene 

Menggambarkan kebersihan dalam merawat diri yang mencakup, mandi, bab, 

bak, dan lain-lain. 

2.2.2 Pemeriksaan fisik  

2.2.2.1 Keadaan Umum 

Meliputi keadaan penderita tampak lemah atau pucat. Tingkat kesadaran 

apakah sadar, koma, disorientasi. 

2.2.2.2 Tanda-tanda Vital 

Tekanan darah tinggi jika disertai hipertensi. Pernapasan reguler ataukah 

ireguler, adanya bunyi napas tambahan, respiration rate (RR) normal 16-20 

kali/menit, pernapasan dalam atau dangkal. Denyut nadi reguler atau ireguler, adanya 

takikardia, denyutan kuat atau lemah. Suhu tubuh meningkat apabila terjadi infeksi. 

2.2.2.3 Pemeriksaan Kepala dan leher 

1) Kepala : normal, kepala tegak lurus, tulang kepala umumnya bulat dengan 

tonjolan frontal di bagian anterior dan oksipital di bagian posterior 

2) Rambut : biasanya tersebar merata, tidak terlalu kering, tidak terlalu 

berminyak. 



 

 

 

 

3) Mata : simetris mata, refleks pupil terhadap cahaya, terdapat gangguan 

penglihatan apabila sudah mengalami retinopati diabetik. 

4) Telinga : fungsi pendengaran mungkin menurun. 

5) Hidung : adanya sekret, pernapasan cuping hidung, ketajaman saraf hidung 

menurun. 

6) Mulut : mukosa bibir kering. 

7) Leher : tidak terjadi pembesaran kelenjar getah bening. 

2.2.2.4 Pemeriksaan Dada 

1) Pernafasan : sesak nafas, batuk dengan tanpa sputum purulent dan tergantung 

ada/tidaknya infeksi, panastesia/paralise otot pernafasan (jika kadar kalium menurun 

tajam), RR > 24 x/menit, nafas berbau aseton.. 

2) Kardiovaskuler : takikardia/nadi menurun, perubahan TD postural, hipertensi 

disritmia dan krekel. 

2.2.2.5 Pemeriksaan Abdomen 

Adanya nyeri tekan pada bagian pankreas, distensi abdomen, suara bising 

usus yang meningkat. 

2.2.2.6 Pemeriksaan Reproduksi 

Rabbas vagina (jika terjadi infeksi), keputihan, impotensi pada pria, dan sulit 

orgasme pada wanita. 

 

 

 



 

 

 

 

2.2.2.7 Pemeriksaan Integumen 

Biasanya terdapat  lesi atau luka pada kulit yang lama sembuh. Kulit kering, 

adanya ulkus di kulit, luka yang tidak kunjung sembuh. Adanya akral dingin, 

capillarry refill kurang dari 3 detik, adanya pitting edema. 

2.2.2.8 Pemeriksaan Ekstremitas 

Kekuatan otot dan tonus otot melemah. Adanya luka pada kaki atau kaki diabetik. 

2.2.2.9 Pemeriksaan Status Mental 

Biasanya penderita akan mengalami stres, menolak kenyataan, dan keputus asaan. 

2.2.3 Pemeriksaan penunjang 

Menurut Purwanto (2016), pemeriksaan penunjang diabetes mellitus adalah: 

2.2.3.1 Gula darah meningkat > 200 ml/dl 

2.2.3.2 Aseton plasma (aseton) positif secara mencolok. 

2.2.3.3 Osmolaritas serum : meningkat tapi biasanya < 330 mOsm/lt 

2.2.3.4 Gas darah arteri pH rendah dan penurunan HCO3 (asidosis metabolik) 

2.2.3.5 Alkalosis respiratorik 

2.2.3.6 Trombosit darah : mungkin meningkat (dehidrasi), leukositosis dan 

hemokonsentrasi menunjukkan respon terhadap stres atau infeksi. 

2.2.3.7 Ureum/ kreatinin : mungkin meningkat/ normal lochidrasi/penurunan fungsi 

ginjal 

2.2.3.8 Amilase darah: mungkin meningkat > pankacatitis akut. 

2.2.3.9 Insulin darah : mungkin menurun/ tidak ada (Tipe I), normal sampai 

meningkat (Tipe II) yang mengindikasikan insufisiensi insulin. 



 

 

 

 

2.2.3.10 Pemeriksaan fungsi tiroid : peningkatan aktivitas hormon tiroid dapat 

meningkatkan glukosa darah dan kebutuhan akan insulin.  

2.2.3.11 Urine : gula dan aseton positif, BJ dan osmolaritas mungkin 

meningkat  

2.2.3.12 Kultur dan sensitivitas : kemungkinan adanya ISK dan infeksi luka. 

2.2.4 Diagnosa keperawatan 

Menurut PPNI (2016), diagnosa keperawatan yang muncul antara lain: 

2.2.4.1 Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik (D.0077) 

2.2.4.2 Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri (D.0054) 

2.2.4.3 Ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan tindakan 

pembedahan neoplasma (D.0027) 

2.2.4.4 Gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan pigmentasi 

(D.0129) 

2.2.4.5 Resiko infeksi berhubungan dengan adanya luka post op (D.0142)  

2.2.5 Perencanaan keperawatan 

 

Tabel 2.1 

Perencanaan Keperawatan 

 

No  Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan & Kriteria Hasil Intervensi  

1. Nyeri akut b.d agen 

pencedera fisik 

NOC : 

1. Pain level 

2. Pain control 

3. Comfort level 

Setelah dilakukan tindakan 

NIC : 

1.1 Kaji nyeri menggunakan 

metode (PQRST) 

melipui skala, frekuensi 



 

 

 

 

No  Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan & Kriteria Hasil Intervensi  

asuhan keperawatan selama 

3 x 24 jam masalah nyeri 

berkurang atau hilang 

dengan kriteria hasil : 

1. Skala nyeri 

berkurang (0-10) 

menjadi 4. 

2. Pasien terlihat rileks 

atau nyaman. 

3. Pasien mampu 

mengontrol nyeri. 

nyeri, dan lain-lain. 

1.2 Pertahankan tirah baring 

dan posisi yang nyaman. 

1.3 Ajarkan teknik relaksasi 

napas dalam. 

1.4 Monitor tanda-tanda 

vital. 

1.5 Kolaborasi untuk 

pemberian analgetik. 

2. Gangguan 

mobilitas fisik b.d 

nyeri. 

NOC :  

1. Joint Movement : 

Active 

2. Mobility Level 

3. Self care : ADLs 

4. Transfer 

performance 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

selama 3 x 24 jam 

diharapakan gangguan 

perfusi jaringan dapat 

diatasi dengan kriteria 

hasil: 

1. Nyeri berkurang atau 

hilang 

2. Pergerakan/aktivitas 

pasien bertambah 

dan tidak terbatasi 

3. Pasien mampu 

memenuhi 

kebutuhan secara 

mandiri  

 

NIC : 

2.1 Kaji kemampuan pasien 

dalam mobilisasi setiap 

hari. 

2.2 Monitoring tanda-tanda 

vital pasien sebelum dan 

sesudah latihan. 

2.3 Bantu pasien dalam 

pemenuhan ADLs. 

2.4 Latih kemampuan 

pasien dalam 

pemenuhan kebutuhan 

ADLs secara mandiri 

sesuai kemampuan 

pasien. 

2.5 Kolaborasi dengan 

keluarga pasien untuk 

pemenuhan ADLs 

pasien. 



 

 

 

 

No  Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan & Kriteria Hasil Intervensi  

3. Ketidakstabilan 

kadar glukosa 

dalam darah b.d 

tindakan 

pembedahan 

neoplasma 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 3 x 

24 jam kadar glukosa 

dalam darah stabil 

dengan kriteria hasil : 

1. Kadar glukosa dalam 

darah normal (80-

100 mg/dL) 

NIC : 

3.1 Kaji faktor yang 

menjadi penyebab 

ketidakstabilan glukosa  

3.2 Pantau keton urine 

3.3 Pantau tanda dan gejala 

terjadinya hipoglikemi 

dan hiperglikemi 

3.4 Memberikan 

pendidikan kesehatan 

mengenai penyakit 

ulkus diabetik, diit, 

obat, resep.  

4. Gangguan 

integritas kulit b.d 

agen pencedera 

fisik 

NOC : 

1. Tissue Integrity : 

Skin and Mucous  

2. Membranes 

3. Hemodyalis akses 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

selama 3 x 24 jam 

diharapkan masalah 

gangguan integritas kulit 

dapat teratasi dengan 

kriteria hasil : 

1. Integritas kulit yang 

baik dapat 

dipertahankan. 

2. Luka sembuh sesuai 

kriteria. 

3. Tidak ada luka atau 

lesi. 

4. Perfusi jaringan baik. 

5. Menunjukkan proses 

penyembuhan luka. 

NIC : 

4.1 Anjurkan pasien 

memakai pakaian yang 

longgar. 

4.2 Hindari dari kerutan 

tempat tidur. 

4.3 Jaga kebersihan kulit 

agar tetap bersih dan 

kering. 

4.4 Mobilisasi pasien (ubah 

posisi), miring kanan, 

miring kiri, setiap 2 

jam. 

4.5 Monitor perkembangan 

kulit pada luka post 

debridement setiap hari. 

4.6 Mengobservasi luka : 

perkembangan, tanda-

tanda infeksi, 

kemerahan, perdarahan, 

jaringan nekrotik, 

jaringan granulasi. 



 

 

 

 

No  Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan & Kriteria Hasil Intervensi  

4.7 Lakukan teknik 

perawatan luka dengan 

prinsip steril. 

4.8 Kolaborasi pemberian 

diit kepada penderita 

ulkus dm.   

5. Resiko infeksi b.d 

adanya luka post 

op. 

NOC : 

1. Immune Status 

2. Knowledge : 

Infection control 

3. Risk control 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

selama 3 x 24 jam 

diharapkan resiko 

infeksi dapat dicegah 

dan teratasi dengan 

kriteria hasil : 

1. Pasien bebas dari 

tanda dan gejala 

infeksi 

2. Menunjukkan 

kemampuan untuk 

mencegah timbulnya 

infeksi 

3. Jumlah leukosit 

dalam batas normal 

4. Menunjukkan 

perilaku hidup sehat 

NIC : 

5.1 Pertahankan teknik 

aseptik 

5.2 Cuci tangan sebelum 

dan sesudah tindakan 

keperawatan. 

5.3 Monitor tanda dan 

gejala infeksi. 

5.4 Meningkatkan intake 

nutrisi. 

5.5 Berikan perawatan luka 

pada area epiderma. 

5.6 Observasi kulit, 

membran mukosa 

terhadap kemerahan, 

panas, drainase. 

5.7 Inspeksi kondisi 

luka/insisi bedah. 

5.8 Kolaborasi pemberian 

antibiotik.  

 

 

 



 

 

 

 

2.2.6 Implementasi keperawatan 

Implementasi merupakan tahap ketika perawat mengaplikasikan rencana 

asuhan keperawatan ke dalam bentuk intervensi keperawatan guna membantu pasien 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

2.2.7 Evaluasi keperawatan 

Evaluasi adalah tahap akhir dari proses keperawatan yang merupakan 

perbandingan yang sistemastis dan terencana antara hasil akhir yang teramati dan 

tujuan atau kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan. 

2.1.1.4 Evaluasi Formatif 

Hasil observasi dan analisa perawat terhadap respon pasien segera pada saat 

setelah dilakukan tindakan keperawatan. Ditulis pada catatan perawatan, dilakukan 

setiap selesai melakukan tindakan keperawatan. 

2.1.1.5 Evaluasi Sumatif SOAP 

Rekapitulasi dan kesimpulan dari observasi dan analisa status kesehatan 

sesuai waktu pada tujuan. Ditulis pada catatan perkembangan yang merupakan 

rekapan akhir secara paripurna, catatan naratif, penderita pulang atau pindah.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan/Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dalam bentuk studi kasus untuk 

mengeksplorasi masalah asuhan keperawatan pada pasien Diabetes Mellitus Tipe II. 

Pendekatan yang digunakan adalah asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, 

diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

3.2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian yang digunakan pada studi kasus asuhan keperawatan ini 

menggunakan dua responden berjenis kelamin perempuan umur 40-60 tahun dan 

mempunyai ulkus yang telah dirawat di Ruang Flamboyan RSUD Abdul Wahab 

Sjahranie Samarinda yang berdiagnosa medis Diabetes Mellitus Tipe II. 

3.3. Batasan Istilah  

Diabetes mellitus tipe II adalah diabetes yang tidak bergantung pada insulin 

yaitu kondisi ketika tubuh memiliki insulin yang cukup tetapi tidak mampu 

menggunakannya dengan benar. Diabetes tipe II adalah kondisi dimana kadar gula 

dalam darah melebihi nilai normal. Tingginya kadar gula darah disebabkan tubuh 

tidak menggunakan hormon insulin secara normal. 
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3.4 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian  asuhan keperawatan ini akan dilakukan di Ruang  Flamboyan RSUD 

Abdul Wahab Sjahranie Samarinda selama 3 sampai 6 hari. 

3.4. Prosedur Penelitian 

Prosedur pelaksanaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.4.1. Penyusunan proposal studi kasus. 

3.4.2. Proses bimbingan Proposal dan persetujuan oleh pembimbing. 

3.4.3. Meminta surat izin kepada pihak kampus untuk dilaksanakannya studi kasus 

di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.  

3.4.4. Meminta izin untuk mengumpulkan data dengan metode studi kasus melalui 

surat izin pelaksanaan studi kasus kepada pihak RSUD Abdul Wahab Sjahranie 

Samarinda. 

3.4.5. Membawa dan meminta izin untuk mengumpulkan data dengan metode studi 

kasus melalui surat izin pelaksanaan studi kasus dari pihak RSUD Abdul Wahab 

Sjahranie ke Kepala Ruangan Ruang Flamboyan.  

3.4.6. Mencari dua responden berjenis kelamin perempuan umur 40-60 tahun telah 

dirawat di Ruang Flamboyan RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda selama 1-3 

hari yang berdiagnosa medis Diabetes Mellitus Tipe II dan memberikan informasi 

yang singkat tentang tujuan dan manfaat studi kasus kepada responden dan keluarga 

responden diikutsertakan dalam studi kasus ini. Responden yang setuju untuk 

berpartisipasi dalam studi kasus ini, dibagikan lembar persetujuan (informed consent) 

untuk ditanda tangani. 
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3.4.7. Meminta keluarga responden yang setuju berpartisipasi dalam pelaksanaan 

studi kasus tersebut. 

3.4.8. Melakukan pengkajian , melakukan pemeriksaan fisik, merumuskan diagnosa, 

melakukan intervensi, melakukan implementasii, dan melakukan evaluasi pada pasien 

dengan diagnosa medis Diabetes Mellitus Tipe II.    

3.5. Metode dan Instrument Pengumpulan Data 

3.6.1 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1.1 Wawancara  

1) Menanyakan identitas pasien 

2) Menanyakan keluhan utama 

3) Menanyakan riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat 

penyakit keluarga 

4) Menanyakan informasi tentang pasien kepada keluarga 

3.6.1.2 Observasi/ memonitor dan pemeriksaan fisik (inspeksi, palpasi, perkusi, 

auskultasi) 

3.6.1.3 Studi dokumentasi dan angket (hasil dari pemeriksaan diagnostik dan 

kuesioner) 

3.6.2 Instrumen pengumpulan data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan format 

pengkajian asuhan keperawatan dengan kasus Diabetes Mellitus Tipe II. 
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3.7 Keabsahan Data 

Keabsahan data dimaksudkan untuk membuktikan kualitas data atau informasi 

yang diperoleh dalam penelitian sehingga menghasilkan data dengan validitas tinggi. 

Disamping integritas peneliti (karena peneliti menjadi instrument utama), keabsahan 

data dilakukan dengan memperpanjang waktu pengamatan atau tindakan, sumber 

informasi tambahan menggunakan traingulasi dari tiga sumber data utama yaitu 

pasien, perawat dan keluarga pasien yang berkaitan dengan masalah yang ditulis.  

3.8 Analisis Data 

Pengolahan dan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang 

terkumpul untuk membuat suatu kesimpulan (Notoatmojo, 2010). Pengolahan data ini 

untuk melakukan asuhan keperawatan pada pasien diabetes melitus tipe II. Analisa 

data dilakukan dengan cara mengemukakan fakta, selanjutnya membandingkan 

dengan teori yang ada dan selanjutnya dituangkan dalam opini pembahasan. Teknik 

analisis yang digunakan dengan cara menarasikan jawaban-jawaban dari penulisan 

yang diperoleh dari hasil interpretasi wawancara mendalam yang dilakukan untuk 

menjawab rumusan masalah penulisan. Teknik analisis digunakan dengan cara 

observasi oleh penulis dan studi dokumentasi yang menghasilkan data untuk 

selanjutnya diinterpretasikan dan dibandingkan teori yang ada sebagai bahan untuk 

memberikan rekomendasi dalam intervensi tersebut. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil 

4.1.1. Gambaran Lokasi Penelitian 

 Penulisan ini dilakukan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda yang 

terletak di Jalan Palang Merah Indonesia No. 1, Sidodadi Samarinda Ulu, Kota 

Samarinda, Kalimantan Timur. RSUD Abdul Wahab Sjahranie pada tanggal 1974 

dikenal dengan Rumah sakit umum segiri. Pada 12 November 1977 diresmikan 

oleh  Gubernur Kalimantan Timur yaitu Bapak H.A Wahab Sjahranie untuk 

pelayanan rawat jalan. Pada 12 Juli 1984, seluruh pelayanan rawat inap dan rawat 

jalan dipindahkan dari rumah sakit lama (Selili) ke lokasi rumah sakit baru yang 

terletak di Jalan Palang Merah Indonesia. Pada tahun 1987 nama RSUD Abdul 

Wahab Sjahranie diresmikan. Fasilitas yang tersedia di RSUD Abdul Wahab 

Sjahranie antara lain Instalasi Gawat Darurat 24 jam, Instalasi Rawat  Jalan (20 

klinik), Instalasi Rawat Inap (733 tempat tidur), Laboratorium, Radiologi, 

Radioterapi, Instalasi Penunjang Medik, Farmasi, Hemodialisa, Rehabilitasi 

Medik, Intensive Care Unit, Kamar Operasi, Stroke Center. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan Ruang Flamboyan dari tanggal 06 Mei – 08 Mei 2019. 

 Ruang Flamboyan terdiri dari 2 tim yaitu tim 1 dari kamar 2000-2005 

dengan tambahan ruang isolasi dan tim 2 dari kamar 3001-3005 ruangan masing-

masing dapat menampung 6 pasien, 2 ruang tindakan, 1 ruang perawat, 1 ruang 
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kepala ruangan, 1 ruang mahasiswa, 1 ruang dokter muda, 1 ruang cleaning 

service dan 2 kamar mandi pegawai. 

A. Pengkajian 

Tabel 4.1  
Hasil Anamnesis Pasien dengan Dibetes Melitus Tipe II di Ruang Flamboyan           

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun 2019 

 

 

No. 

 

Data Anamnesis 

 

 

Pasien 1 

 

Pasien 2 

1.  Identitas Pasien Nama Ny. S, tanggal lahir 

04 Maret 1969, alamat di 

Sindang Sari Samarinda, 

suku Jawa, agama islam, 

pendidikan Sekolah Dasar, 

pekerjaan Ibu Rumah 

Tangga, dan penanggung 

jawab biaya adalah dengan 

menggunakan BPJS.  

 

Nama Ny. A, tanggal lahir 06 

Februari 1983, alamat di Jl. 

M. Yamin Samarinda, suku 

Madura, agama islam, 

pendidikan Sekolah Dasar, 

pekerjaan Swasta, dan 

penanggung jawab biaya 

adalah dengan menggunakan 

BPJS. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riwayat Penyakit 

Sekarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keluhan utama adalah nyeri 

pada ulu hati. Pada tanggal 

07 April 2019 pasien 

masuk di IGD RSUD 

Abdul Wahab Sjahranie 

jam 10.30 WITA dengan 

keluhan ulu hati sakit dan 

kaki kanan bagian jempol 

luka sejak 1 minggu yang 

lalu, di IGD pasien 

terpasang infus Ringer 

Laktat 20 tpm dan 

dilakukan pengecekkan 

glukosa darah sewaktu : 

459 mg/dl, kemudian dari 

IGD pasien di masukkan ke 

ruang rawat inap flamboyan 

dengan keluhan yang sama 

sekitar jam 18.30 WITA. 

Pada tanggal 06 Mei 2019 

saat di kaji pasien 

mengeluh nyeri seperti 

tertusuk-tusuk di ulu hati 

dengan skala 3 dan terus-

menerus.  

 

Keluhan utama adalah nyeri 

pada pangkal paha sampai 

kaki bagian kiri. Pada 

tanggal 31 Maret 2019 pasien 

masuk IGD RS SMC  dengan 

keluhan kaki kena goresan 

paku, lalu pada tanggal 01 

April 2019 dilakukan operasi 

pada pasien di RS SMC. 

Pada tanggal 30 April 2019 

pasien ke RS SMC untuk 

kontrol rutin, dari jam 06.00 

pagi hingga jam 18.00 

WITA, lalu pasien 

merasakan nyeri hingga skala 

9 dan tidak bisa berjalan di 

daerah paha hingga kakinya. 

Pada hari ke 3 pasien di bawa 

ke IGD AWS tanggal  03 

Mei 2019 jam 17.00 WITA, 

lalu di IGD di pasang infus 

Ringer Laktat 20 tpm, 

kemudian dari IGD pasien di 

masukkan ke ruang rawat 

inap flamboyan sekitar jam 

20.00 WITA. Pada tanggal  
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No. 

 

Data Anamnesis 

 

Pasien 1 Pasien 2 

   06 Mei 2019 saat di kaji 

pasien mengeluh nyeri 

seperti ditusuk-tusuk di 

daerah pangkal paha atas 

hingga kaki bagian kiri  

dengan skala 3 dan terus-

menerus. 

3. Riwayat Penyakit 

Dahulu 

Pasien pernah dirawat saat 

2 bulan yang lalu dengan 

diagnosa Diabetes Mellitus 

Tipe II. Pasien memiliki 

riwayat penyakit Diabetes 

Mellitus Tipe II sejak 5 

tahun yang lalu. Pasien 

rutin mengkonsumsi obat 

Glucotika dan tidak 

mempunyai riwayat alergi. 

Pasien memiliki riwayat 

operasi pada tanggal 08 

April 2019. 

Pasien pernah dirawat pada 

tanggal 01 April 2019 di RS 

SMC dengan diagnose 

Diabetes Mellitus Tipe II. 

Pasien memiliki riwayat 

penyakit Diabetes Mellitus 

Tipe II sejak 8 tahun yang 

lalu. Pasien rutin 

mengkonsumsi obat 

Metformin dan tidak 

mempunyai riwayat alergi. 

Pasien memiliki riwayat 

operasi pada tanggal 16 Juni 

2018 pada kaki bagian kanan 

dan pada tanggal 01 April 

2019 pada kaki bagian kiri. 

 

4. Riwayat Penyakit 

Keluarga 

Ibu kandung pasien 

menderita penyakit 

hipertensi dan anggota 

keluarga pasien yang lain 

tidak ada yang menderita 

penyakit keturunan maupun 

menular seperti asma, 

jantung, TBC, diabetes 

mellitus dan lain-lain. 

Anggota keluarga pasien 

tidak ada yang menderita 

penyakit keturunan maupun 

menular seperti asma, 

jantung, TBC, diabetes 

mellitus dan lain-lain. 

5. Perilaku Yang 

Mempengaruhi 

Kesehatan 

Pasien tidak meminum 

minuman yang beralkohol, 

merokok maupun 

mengkonsumsi obat-obatan 

terlarang. Pasien juga tidak 

berolahraga rutin. 

Pasien tidak meminum 

minuman yang beralkohol, 

merokok maupun 

mengkonsumsi obat-obatan 

terlarang. Pasien juga tidak 

berolahraga rutin. 
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Tabel 4.2  
Hasil Pemeriksaan fisik Pasien dengan Diabetes Melitus Tipe II di Ruang Falmboyan 

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun 2019 

 

 

No. 

 

 

Pemeriksaan Fisik 

 

Paien 1 

 

Pasien 2 

1. Keadaan Umum Posisi pasien supine dan alat 

medis/invasif yang terpasang 

adalah infus NaCl 20 tpm. 

 

Posisi supine dan alat 

medis/invasif yang terpasang 

adalah infus NaCl 20 tpm. 

2. Kesadaran 

 

  

Kesadaran compos mentis dan 

GCS : E4M6V5 

Kesadaran compos mentis 

dan GCS : E4M6V5 

3. 

 

Pemeriksaan 

Tanda-tanda Vital 

 

TD : 180/100 mmHg 

RR : 19 x/mnt 

N   : 84 x/mnt 

S    : 36,9
ᵒ
C 

 

TD : 110/90 mmHg 

RR : 18 x/mnt 

N   : 75 x/mnt 

S    : 37,4ᵒC 

4. Kenyamanan/ 

Nyeri 

Pasien mengeluh nyeri pada 

ulu hati seperti ditusuk-tusuk 

dengan skala 3 dan terus-

menerus. 

Pasien mnegeluh nyeri pada 

pangkal paha sampai kaki 

bagian kiri seperti ditusuk-

tusuk dengan skala 3 dan 

terus-menerus. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status Fungsional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasien dapat mengendalikan 

rangsang defekasi (BAB) 

dengan  mandiri nilai 2, 

mengendalikan rangsang 

berkemih (BAK) dengan 

mandiri nilai 2, membersihkan 

diri dengan butuh pertolongan 

orang lain nilai 0, penggunaan 

jamban dengan bergantung 

pada pertolongan orang lain 

nilai 0, makan dengan perlu 

ditolong untuk memotong 

makanan nilai 1, berubah sikap 

dari baring ke duduk dengan 

bantuan 1 orang nilai 2, 

berpindah atau berjalan tidak 

mampu dengan nilai 0, 

memakai baju secara mendiri 

dengan nilai 2, naik turun 

tangga tidak mampu dengan 

nilai 0, dan mandi dengan 

bergantung dengan orang lain 

dengan nilai 0. Total nilai 

adalah 9 dan kategori tingkat 

ketergantungan pasien adalah  

Pasien dapat mengendalikan 

rangsang defekasi (BAB) 

dengan  mandiri nilai 2, 

mengendalikan rangsang 

berkemih (BAK) dengan 

mandiri nilai 2, 

membersihkan diri dengan 

mandiri nilai 1, penggunaan 

jamban dengan mandiri nilai 

2, makan dengan mandiri 

nilai 2, berubah sikap dari 

baring ke duduk dengan 

mandiri nilai 3, berpindah 

atau berjalan mandiri dengan 

nilai 3, memakai baju secara 

mendiri dengan nilai 2, naik 

turun tangga butuh 

pertolongan dengan nilai 1, 

dan mandi secara mandiri 

dengan nilai 1. Total nilai 

adalah 19 dan kategori 

tingkat ketergantungan 

pasien adalah ketergantungan 

ringan. 
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No. 

 

Pemeriksaan Fisik 

 

 

Pasien 1 

 

 

Pasien 2 

  ketergantungan sedang. 

 

 

6. 

 

Pemeriksaan 

Kepala 

 

Kulit kepala bersih tidak ada 

lesi, penyebaran merata, warna 

rambut hitam dan putih, tidak 

mudah patah, tidak bercabang, 

warna rambut sedikit kusam,  

dan tidak ada kelainan. 

 

Mata : mata lengkap dan 

simetris, sklera tidak ikterik,  

konjungtiva anemis, palpebral 

tidak edema, kornea keruh, 

reflek cahaya positif, pupil 

isokor, ketajaman mata pasien 

kabur dan tidak ada nyeri 

tekan pada bola mata. 

 

Hidung : tidak ada pernafasan 

cuping hidung, posisi septum 

nasal ditengah atau simetris, 

lubang hidung bersih tidak ada 

sekret , ketajaman penciuman 

baik, dan tidak ada kelainan. 

 

Rongga mulut: keadaan bibir 

pasien kering pucat, keadaan 

gusi tidak ada lesi dan gigi 

terdapat karies, keadaan lidah 

bersih berwarna pink pucat, 

dan tidak ada peradangan .  

 

Telinga: bentuk telinga 

simetris kanan dan kiri, ukuran 

berukuran sedang, ketegangan 

telinga elastis, dan lubang 

telinga tidak ada serumen. 

 

Kulit kepala bersih tidak ada 

lesi, penyebaran merata, 

warna rambut hitam, tidak 

mudah patah, tidak 

bercabang, warna rambut  

sedikit kusam, dan tidak ada 

kelainan. 

 

Mata: mata lengkap dan 

simetris, sklera tidak ikterik, 

konjungtiva anemis, 

palpebral tidak edema, 

kornea keruh, reflek cahaya 

positif, pupil isokor, 

ketajaman mata klien kabur 

dan tidak ada nyeri tekan 

pada bola mata. 

 

Hidung: tidak ada pernafasan 

cuping hidung, posisi septum 

nasal ditengah atau simetris, 

lubang hidung bersih tidak 

ada sekret , ketajaman 

penciuman baik, dan tidak 

ada kelainan. 

 

Rongga mulut: keadaan bibir 

pasien sedikit pucat, keadaan 

gusi tidak ada lesi dan gigi 

terdapat karies, keadaan 

lidah bersih berwarna pink, 

dan tidak ada peradangan .  

 

Telinga: bentuk telinga 

simetris kanan dan kiri, 

ukuran berukuran sedang, 

ketegangan telinga elastis, 

dan lubang telinga tidak ada 

serumen. 

 

7. Pemeriksaan 

Leher 

Kelenjar getah bening tidak 

teraba, tidak terdapat 

pembesaran pada kelenjar 

tiroid, tidak ada pembesaran 

vena jugularis, teraba denyutan  

Kelenjar getah bening tidak 

teraba, tidak terdapat 

pembesaran pada kelenjar 

tiroid, tidak ada pembesaran 

vena jugularis, teraba  
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No. 

 

Pemeriksaan Fisik 

 

 

Pasien 1 

 

Pasien 2 

  nadi karotis, posisi trakea 

simetris. 

denyutan nadi karotis, posisi 

trakea simetris. 

 

8. 

 

Pemeriksaan 

Thorak 

 

Tidak terdapat sesak atau nyeri 

pada saat bernapas, batuk tidak 

produktif. 

 

Inspeksi: bentuk dada simetris, 

frekuensi 19 x/mnt, irama 

nafas teratur, tidak terdapat 

pernafasan cuping hidung,  

tidak menggunakan alat bantu 

pernafasan dan tidak ada 

penggunaan WSD 

 

Palpasi: vocal premitus getaran 

paru kanan dan kiri sama 

 

Perkusi: terdengar suara sonor 

 

Auskultasi: pada saat 

melakukan auskultasi 

terdengar suara nafas 

vesikuler, suara ucapan 

terdengar jelas saat berbicara. 

 

 

Tidak terdapat sesak atau 

nyeri pada saat bernapas, 

batuk tidak produktif. 

 

Inspeksi: bentuk dada 

simetris, frekuensi 18 x/mnt, 

irama nafas teratur, tidak 

terdapat pernafasan cuping 

hidung, tidak menggunakan 

alat bantu pernafasan dan 

tidak ada penggunaan WSD 

 

Palpasi: vocal premitus 

getaran paru kanan dan kiri 

sama 

 

Perkusi: terdengar suara 

sonor 

 

Auskultasi: pada saat 

melakukan auskultasi 

terdengar suara nafas 

vesikuler, suara ucapan 

terdengar jelas saat berbicara 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemeriksaan 

Jantung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspeksi: pada saat melakukan 

inspeksi   tidak ada pulsasi, 

CRT <2 detik, tidak ada 

sianosis, ujung jari tidak tabuh 

 

Palpasi: pada saat melakukan 

palpasi ictus cordis tidak 

tampak dan akral teraba hangat 

 

Perkusi: perkusi batas jantung 

berada di ICS II line sternal 

kiri-ICS II line sternal kanan, 

pinggang jantung berada di 

ICS IV line sterna kanan dan 

apeks jantung berada di ICS 

IV line sterna kanan. 

 

Auskultasi: saat melakukan 

auskultasi bunyi jantung I  

Inspeksi: pada saat 

melakukan inspeksi   tidak 

ada pulsasi, CRT <2 detik, 

tidak ada sianosis, ujung jari 

tidak tabuh 

 

Palpasi: pada saat melakukan 

palpasi ictus cordis tidak 

tampak dan akral teraba 

hangat 

 

Perkusi: perkusi batas 

jantung berada di ICS II line 

sternal kiri-ICS II line sternal 

kanan, pinggang jantung 

berada di ICS IV line sterna 

kanan dan apeks jantung 

berada di ICS IV line sterna 

kanan. 
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No. 

 

 

Pemeriksaan Fisik 

 

Pasien 1 

 

Pasien 2 

 

  bunyi tunggal, irama regular, 

terdengar keras (lub) dan bunyi 

jantung II: saat didengar/ 

auskultasi terdengar bunyi 

tunggal, irama regular, 

terdengar keras (dub), tidak 

ada bunyi jantung tambahan. 

Auskultasi: saat melakukan 

auskultasi bunyi jantung I 

bunyi tunggal, irama regular, 

terdengar keras (lub) dan 

bunyi jantung II: saat 

didengar/ auskultasi 

terdengar bunyi tunggal, 

irama regular, terdengar 

keras (dub), tidak ada bunyi 

jantung tambahan. 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemeriksaan 

Sistem 

Pencernaan dan 

Status Nutrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BB : 39 kg  

TB  : 150 cm 

IMT : 17,3 kg m
2
 (kategori 

underweight) 

Pasien mengalami penurunan 

berat badan dalam 6 bulan 

terakhir sebanyak 11-15 kg. 

Jenis diet pasien adalah bubur 

diabetes mellitus , pasien 

mengalami penurunan nafsu 

makan dengan frekuensi 3 

x/hari dan porsi makan tidak 

habis. Pasien buang air besar 1 

x/hari, terakhir tanggal 06 Mei 

2019 dengan konsistensi feses 

lunak. 

 

BB : 55 kg  

TB  : 162 cm 

IMT : 21 kg m
2
 (kategori 

normal) 

Pasien tidak mengalami 

penurunan berat badan dalam 

6 bulan terakhir. Jenis diet 

pasien adalah bubur diabetes 

mellitus , pasien makan 

dengan frekuensi 3 x/hari 

dan porsi makan habis. 

Pasien belum ada buang air 

besar selama 1 bulan, 

terakhir tanggal 01 April 

2019 dengan konsistensi 

feses keras. 

 

11. Pemeriksaan 

Abdomen 

Inspeksi: pada saat melakukan 

inspeksi bentuk abdomen bulat 

dan buncit, tidak ada benjolan 

pada abdomen, tidak ada 

bayangan pembuluh darah, 

tida ada luka bekas operasi, 

dan tidak terpasang drain 

 

Auskultasi: pada saat 

melakukan auskultasi 

terdengar bising/peristaltik 

usus : 10 x/menit. 

 

Palpasi: pada saat melakukan 

palpasi terdapat nyeri tekan di 

daerah antara ulu hati, tidak 

ada benjolan / masa, tidak ada 

pembesaran hepar dan ginjal 

Inspeksi: pada saat 

melakukan inspeksi bentuk 

abdomen bulat oval, tidak 

ada benjolan pada abdomen, 

tidak ada bayangan 

pembuluh darah, tida ada 

luka bekas operasi, dan tidak 

terpasang drain 

 

Auskultasi: pada saat 

melakukan auskultasi 

terdengar bising/peristaltik 

usus : 4 x/menit. 

 

Palpasi: pada saat melakukan 

palpasi, tidak ada benjolan / 

masa, tidak ada pembesaran 

hepar dan ginjal 
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No. 

 

 

Pemeriksaan Fisik 

 

Pasien 1 

 

Pasien 2 

  Perkusi: pada saat perkusi 

terdengar suara abdomen 

terdengar tympani, tidak ada 

asites, dan tidak ada nyeri 

ketuk pada ginjal 

Perkusi: pada saat perkusi 

terdengar suara abdomen 

terdengar tympani, tidak ada 

asites, dan tidak ada nyeri 

ketuk pada ginjal 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemeriksaan 

Sistem 

Persyarafan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasien berkomunikasi dengan 

baik, pasien dapat mengingat 

dengan jangka yang panjang, 

dapat mengenali orang tempat 

dan waktu, kognisi pasien 

baik. Pada saraf koordinasi  

(cerebral) pada reflek fisiologi: 

reflek patella normal, reflek 

achilles tidak ada reflek, reflek 

bisep dan trisep normal, reflek 

brankioradialis normal.  Pada 

reflek patologis: reflek 

babinsky negatif, brudzinsky 

negatif, dan kernig negative. 

Tidak ada keluhan pusing dan 

pasien tidur 7-8 jam/hari. 

 

Pada pemeriksaan saraf 

kranial: 

N1: Pasien dapat mencium 

minyak kayu putih. 

N2: Pasien tidak dapat melihat 

dengan jelas sampiran dan 

orang yang berjarak 30 cm 

didepan. 

N3: Pasien dapat mengikuti 

gerakan pensil ke kanan dan ke 

kiri. 

N4: Pasien dapat melihat ke 

bawah dan ke samping. 

N5: Pasien dapat 

menggerakkan rahang. 

N6: Pasien dapat melihat ke 

kanan dan ke kiri. 

N7: Pasien dapat merasakan 

makanan asin manis atau pahit. 

N8: Pasien  dapat mendengar 

pada saat berbisik dengan 

jarak 30 cm. 

N9: Pasien dapat  

Pasien berkomunikasi 

dengan baik, pasien dapat 

mengingat dengan jangka 

yang panjang, dapat 

mengenali orang tempat dan 

waktu, kognisi pasien baik.  

Pada saraf koordinasi 

(cerebral) pada reflek 

fisiologi: reflek patella 

normal, reflek achilles tidak 

ada reflek, reflek bisep dan 

trisep normal, reflek 

brankioradialis normal.  Pada 

reflek patologis: reflek 

babinsky negatif, brudzinsky 

negatif, dan kernig negative. 

Tidak ada keluhan pusing 

dan pasien tidur 7-8 jam/hari. 

 

Pada pemeriksaan saraf 

kranial: 

N1: Pasien dapat mencium 

minyak kayu putih. 

N2: Pasien tidak dapat 

melihat dengan jelas 

sampiran dan orang yang 

berjarak 30 cm didepan. 

N3: Pasien dapat mengikuti 

gerakan pensil ke kanan dan 

ke kiri. 

N4: Pasien dapat melihat ke 

bawah dan ke samping. 

N5: Pasien dapat 

menggerakkan rahang. 

N6: Pasien dapat melihat ke 

kanan dan ke kiri. 

N7: Pasien dapat merasakan 

makanan asin manis atau 

pahit. 

N8: Pasien  dapat mendengar  
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No. 

 

 

Pemeriksaan Fisik 

 

Pasien 1 

 

Pasien 2 

 

  menguyah . 

N10: Pasien dapat menelan. 

N11: Pasien dapat 

menggerakkan kepala. 

N12: Pasien dapat 

mengeluarkan lidahnya. 

 

pada saat berbisik dan dengan 

jarak 30 cm. 

N9: Pasien dapat menguyah . 

N10: Pasien dapat menelan. 

N11: Pasien dapat 

menggerakkan kepala. 

N12: Pasien dapat 

mengeluarkan lidahnya. 

 

13. Balance Cairan Intake: minuman peroral  1200 

ml, cairan infus 1500 ml, obat 

IV 137 ml, makanan 250 ml. 

Total adalah 3.087 ml 

 

Output: urine 1500 ml, IWL 

15cc x 39 kg / 24 = 24.37, 

feses 200 ml.                      

Total 1.724,37 ml.  

 

Intake: minuman peroral  

1500 ml, cairan infus 1500 

ml, obat IV 101 ml, makanan 

400 ml.  

Total adalah 3.501 ml 

 

Output: urine 2000 ml, IWL 

15cc x 55 kg / 24 = 34.37, 

feses 0 ml. 

Total 2.034,37 ml. 

 

14. Pemeriksaan 

Sistem 

Perkemihan 

Tidak ada keluhan buang air 

kecil, kemampuan berkemih 

spontan, produksi urine 1500 

ml, dan tidak ada pembesaran 

dan nyeri tekan pada kandung 

kemih. 

 

Tidak ada keluhan buang air 

kecil, kemampuan berkemih 

spontan, produksi urine 2000 

ml, dan tidak ada 

pembesaran dan nyeri tekan 

pada kandung kemih. 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemeriksaan 

Musculoskeletal 

dan Integument 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergerakan sendi terbatas 

dengan kekuatan otot 

ekstremitas atas kanan 5 

ekstremitas atas kiri 5 dan 

ekstremitas bawah kanan 4 

ekstremitas bawah kiri 5. 

Tidak ada kelainan ekstremitas 

maupun tulang belakang, tidak 

ada fraktur, tidak terpasang 

spalk/ traksi/ gips, tidak ada 

kompertemen syndrome, 

turgor kulit baik CRT < 2 

detik, terdapat luka dengan 

panjang luka 5 cm luas luka 1 

cm, kedalaman 1 cm, derajat 

luka II, warna dasar luka 

nekrotik dan granulasi, tipe 

cairan/ eksudat serous, tidak 

terdapat edema, tidak ada 

tanda-tanda infeksi. 

Pergerakan sendi terbatas 

dengan kekuatan otot 

ekstremitas atas kanan 5 

ekstremitas atas kiri 5 dan 

ekstremitas bawah kanan 5 

ekstremitas bawah kiri 5. 

Tidak ada kelainan 

ekstremitas maupun tulang 

belakang, tidak ada fraktur, 

tidak terpasang spalk/ traksi/ 

gips, tidak ada kompertemen 

syndrome, turgor kulit baik 

CRT < 2 detik, terdapat luka 

dengan panjang luka 3 cm, 

luas luka 1 cm, kedalaman 

luka 3 cm derajat luka II, 

warna dasar luka kuning/ 

sloughy, tipe cairan/ eksudat 

purulent (kental mengandung  
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No. 

 

Pemeriksaan Fisik 

 

Pasien 1 

 

Pasien 2 
 

   

 

nanah), tidak terdapat edema, 

tidak ada tanda-tanda infeksi. 

 

16.  Pemeriksaan 

Sistem Endokrin 

Tidak ada pembesaran kelenjar 

tyroid dan kelenjar getah 

bening, gula darah sewaktu : 

220 mg/dl, kondisi kaki 

terdapat luka gangrene dengan 

jenis luka adalah luka akut, 

lama luka 1 bulan berwarna 

hitam dan merah dengan 

panjang  luka 5 cm, lebar luka 

1 cm, kedalaman 1 cm dan 

tidak infeksi. Terdapat riwayat 

luka sebelumnya saat 2 tahun 

yang lalu dengan jenis luka 

adalah luka akut berlokasi di 

telapak kaki sebelah kanan, 

dan tidak ada riwayat amputasi 

sebelumnya. 

Tidak ada pembesaran 

kelenjar tyroid dan kelenjar 

getah bening, gula darah 

sewaktu : 293 mg/dl, kondisi 

kaki terdapat luka gangrene 

dengan jenis luka adalah luka 

akut, lama luka 1 bulan 

berwarna kuning dengan 

panjang luka 3 cm, luas luka 

1 cm kedalaman 3 cm dan 

tidak infeksi. Terdapat 

riwayat luka sebelumnya saat 

1 tahun yang lalu dengan 

jenis luka adalah luka akut 

berlokasi di kaki sebelah 

kanan, dan tidak ada riwayat 

amputasi sebelumnya. 

 

17. Seksualitas dan 

Reproduksi 

Tidak terdapat benjolan pada 

payudara dan pada genetalia 

tidak terdapat flour albus dan 

prolaps uteri. 

Tidak terdapat benjolan pada 

payudara dan pada genetalia 

tidak terdapat flour albus dan 

prolaps uteri. 

 

18. Pemeriksaan 

Penunjang 

Hasil Lab (tgl 04/05/2019) 

Leukosit: 23.22 10^3/µL 

Eritrosit: 3.09 10^3/µL 

Hemoglobin: 10.0 g/dl 

Hematokrit: 25.8 % 

Hasil Lab (tgl 04/05/2019) 

Leukosit: 18.72 10^3/µL 

Eritrosit: 3.79 10^6/µL 

Hemoglobin: 11.0 g/dl 

Hematokrit: 30.4 %  

19 Obat yang 

diterima  

Cairan:  

NaCl 20 tpm 

Metronidazole 20 tpm 

 

Obat  :  

Omeprazole 2x1Vial  IV 

Tomit 3x1 Amp IV 

Meropenem 3x1 Vial IV 

Novorapid 3x12 ui P. S. S 

Levofloxacim 1x500 mg Flexy 

bag IVFD 

NaCl 0,9% IVFD 

Cairan:  

NaCl 20 tpm 

Metronidazole 20 tpm 

 

Obat  : 

Ceftriaxone 2x1Vial IV 

Omeprazole 2x1 Vial IV 

Tomit 3x1 Amp IV  

Novorapid 3x8 ui P. S. S 

Metronidazole 3x500 mg 

Flexy bag IVFD 

NaCl 0,9% IVFD 
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B. Diagnosis Keperawatan 

Tabel 4.3  

Daftar Diagnosa Keperawatan Berdasarkan Prioritas pada Pasien dengan Diabetes 

Melitus Tipe II di Ruang Flamboyan RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda       

Tahun 2019 

 

No 

urut 

      Pasien 1  Pasien 2 

 Hari/ 

Tanggal 

Ditemukan 

Diagnosa Keperawatan 

(Kode SDKI) 

Hari/ 

Tanggal 

Ditemukan 

Diagnosa Keperawatan 

(Kode SDKI) 

1. 06 Mei 2019 Nyeri Akut b/d agen 

pencedera fisiologis, 

dengan kriteria mayor dan 

minor:  

DS :  

- P: ulu hati 

- Q: seperti ditusuk-tusuk 

- R: bagian perut tengah 

atas 

- S: 3 

- T: terus-menerus 

 

DO : 

- Pasien tampak meringis 

menahan nyeri 

- Pasien terlihat 

memegang daerah yang 

terasa nyeri 

(D.0077) 

 

06 Mei 2019 Nyeri Akut b/d agen 

pencedera fisiologis, 

dengan kriteria mayor dan 

minor: 

DS :  

- P :  nyeri 

- Q : seperti ditusuk-tusuk 

- R : pangkal paha atas 

hingga kaki bagian kiri 

- Skala : 3 

- T : terus-menerus 

 

DO : 

- Pasien terlihat memegang 

daerah yang terasa nyeri 

(D.0077) 

 

2. 06 Mei 2019 Ketidakstabilan Kadar 

Glukosa Darah b/d 

resistensi insulin, dengan 

kriteria mayor dan minor: 

DS: 

- Keluarga pasien 

mengatakan klien 

menderita diabetes 

mellitus sejak 5 tahun 

yang lalu 

 

DO: 

- Jam 22.00 GDS: 103 

mg/dl 

- Jam 06.00 GDS: 220 

mg/dl 

(D.0027)   

06 Mei 2019 Ketidakstabilan Kadar 

Glukosa Darah b/d 

resistensi insulin, dengan 

kriteria mayor dan minor: 

DS: 

- Pasien mengatakan klien 

menderita diabetes 

mellitus sejak 8 tahun 

yang lalu 

 

DO:  

- Jam 22.00 GDS: 143 

mg/dl 

- Jam 06.00 GDS: 293 

mg/dl 

(D.0027) 
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No 

urut 

Pasien 1 Pasien 2 

Hari/ 

Tanggal 

Ditemukan 

Diagnosa Keperawatan 

(Kode SDKI) 

Hari/ 

Tanggal 

Ditemukan 

Diagnosa Keperawatan 

(Kode SDKI) 

3. 06 Mei 2019 Gangguan Integritas 

Kulit/Jaringan b/d 

neuropati perifer, dengan 

kriteria mayor dan minor: 

DS:  

- Keluarga pasien 

mengatakan luka pada 

jempol kaki kanan sejak 

1 bulan yang lalu 

 

DO: 

- Terdapat kerusakan 

jaringan atau lapisan 

kulit pada telapak dan 

jempol  kaki sebelah 

kanan pasien 

- Terdapat luka dengan 

panjang luka 5 cm, luas 

luka 1 cm, kedalaman 

luka 1 cm, derajat luka 

II, 

- Warna dasar luka : 

nekrotik dan granulasi 

- Tipe cairan/ eksudat : 

serous 

(D.0129) 

06 Mei 2019 Gangguan Integritas 

Kulit/Jaringan b/d neuropati 

perifer , dengan kriteria 

mayor dan minor: 

DS:  

- Pasien mengatakan luka 

pada telapak kaki bagian 

kiri  sejak 1 bulan yang 

lalu 

 

DO: 

- Terdapat kerusakan 

lapisan kulit pada 

telapak kaki sebelah kiri 

pasien 

- Disekitar luka pasien 

terdapat abses 

- Terdapat luka dengan 

panjang luka 3 cm, luas 

luka 1 cm, kedalaman 

luka 3 cm, derajat luka 

II, 

- Warna dasar luka : 

kuning/ sloughy 

- Tipe cairan/ eksudat : 

purulent (kental 

mengandung nanah), 

(D.0129) 

4. 06 Mei 2019 Defisit Nutrisi b/d 

ketidakmampuan mencerna 

makanan, dengan kriteria 

mayor dan minor:  

DS: 

- Pasien mengatakan 

sering mual saat makan  

- Keluarga pasien 

mengatakan pasien 

mengalami penurunan 

berat badan hingga         

11-15 kg 

DO: 

- IMT : 17,3 kg m
2 

(kategori underweight) 

 

06 Mei 2019 Konstipasi b/d efek agen 

farmakologis, dengan 

kriteria mayor dan minor: 

DS:  

- Pasien mengatakan sejak 

mengkonsumsi obat 

Metformin pasien sering 

mengalami konstipasi 

- Pasien mengatakan tidak 

buang air besar sejak 1 

bulan yang lalu 

- Pasien mengatakan 

terakhir buang air besar 

tanggal 01 April 2019 

- Pasien mengatakan 

konsistensi feses keras 
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 Pasien 1 Pasien 2 

  No 

Urut 

Hari/ 

Tanggal 

Ditemukan 

Diagnosa Keperawatan 

(SDKI) 

Hari/ 

Tanggal 

Ditemukan 

Diagnosa Keperawatan 

(SDKI) 

  

- Pasien tampak tidak 

menghabiskan 

makanannya  

(D.0019) 

 

DO: 

- Peristaltik usus : 4 x/mnt 

(D.0049) 

 

5. 06 Mei 2019 Gangguan Mobilitas Fisik 

b/d penurunan kekuatan 

otot, ditandai dengan 

kriteria mayor dan minor:   

DS:  

- Keluarga pasien 

mengatakan aktivitas 

pasien dibantu oleh 

perawat dan keluarga 

pasien 

 

DO: 

- Pasien tampak di bantu 

oleh keluarga pasien dan 

perawat dalam 

pemenuhan aktifitas 

- Penilalian mobilisasi 

Barthel Indeks : 9 

(ketergantungan sedang) 

 

-      5    5 

 

     5    4 

 

(D.0054) 

 

  

6. 06 Mei 2019 Risiko Infeksi b/d 

ketidakadekuatan tubuh 

primer, dengan kriteria 

mayor dan minor: 

DS: -  

 

DO: 

- Terdapat luka pada 

jempol kaki sebelah 

kanan 

- Leukosit: 23,22 

(D.0142) 

 

06 Mei 2019 Risiko Infeksi b/d 

ketidakadekuatan tubuh 

primer, dengan kriteria 

mayor dan minor: 

DS: - 

 

DO: 

- Terdapat luka pada 

telapak kaki sebelah kiri 

dan abses pada luka  

- T : 37,4
ᵒ
C 

- Leukosit: 18,72 

(D.0142) 
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C. Perencanaan  

 

Tabel 4.4 
Daftar Perencanaan Keperawatan Berdasarkan Prioritas pada Pasien dengan Diabetes 

Melitus Tipe II di Ruang Flamboyan RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda        

Tahun 2019 

 

Hari/ 

Tanggal 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria 

Hasil 

Intervensi 

Senin/ 06 

Mei 2019 

Nyeri Akut 

(D.0077) 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 3 x 24 jam  

diharapakan nyeri 

berkurang/ hilang 

dengan kriteria hasil : 

- Pasien 

menampakkan 

ketenangan 

- Ekspresi muka 

pasien rileks 

- Skala nyeri 0-2  

Manajemen Nyeri (I.08238) 

Observasi  

1.1 Identifikasi lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, 

intensitas nyeri 

1.2 Identifikasi skala nyeri 

Terapeutik  

1.3 Berikan teknik non farmakologis 

untuk mengurangi rasa nyeri  

1.4 Kontrol lingkungan yang 

memperberat rasa nyeri  

Edukasi  

1.5 Ajarkan teknik non farmakologis 

untuk mengurangi rasa nyeri 

Kolaborasi  

1.6 Kolaborasi pemberian analgetik, 

jika perlu 

 

Senin/ 06 

Mei 2019 

Ketidakstabila

n kadar 

glukosa darah 

(D.0027) 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 3 x 24 jam 

diharapakan kadar 

glukosa darah pasien 

stabil dengan kriteria 

hasil : 

- Gula darah dalam 

rentan stabil 70-

130 mg/dl 

- Pasien dan 

keluarga dapat 

mematuhi terapi 

- Pasien dan 

keluarga mampu 

mengontrol 

glukosa darah 

secara mandiri 

  

 

 

 

Manajemen hiperglikemi (I.03115) 

Observasi  

2.1 Monitor kadar glukosa darah, jika 

perlu 

2.2 Monitor intake dan output cairan 

Edukasi  

2.3 Ajarkan pengelolaan diabetes 

(mis. Penggunaan insulin, obat 

oral, monitor asupan cairan, 

penggantian karbohidrat, dan 

bantuan profesional kesehatan) 

Kolaborasi  

2.4 Kolaborasi pemberian insulin, 

jika perlu   
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Hari/ 

Tanggal 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria 

Hasil 

Intervensi 

Senin/ 06 

Mei 2019 

Gangguan 

Integritas 

Kulit/ Jaringan 

(D.0129) 

 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 3 x 24 jam 

diharapakan integritas 

kulit/ jaringan 

membaik dengan 

kriteria hasil : 

- Tidak ada 

tambahan luka/ lesi 

pada kulit 

- Perfusi jaringan 

baik 

- Mampu 

melindungi kulit 

dan 

mempertahankan 

kelembapan kulit 

- Integritas kulit 

yang baik bisa 

dipertahankan 

(sensasi, elastisitas, 

temperatur, hidrasi, 

pigmentasi) 

 

Perawatan integritas kulit (I.11353) 

Observasi  

3.1 Identifikasi penyebab gangguan 

integritas kulit (mis. Perubahan 

sirkulasi, penurunan mobilitas) 

Edukasi  

3.2 Anjurkan minum air yang cukup 

3.3 Anjurkan meningkatkan asupan 

nutrisi 

 

Perawatan luka (I.14564) 

Observasi  

3.4 Monitor karakteristik luka 

(warna, ukuran, bau) 

3.5 Monitor tanda-tanda infeksi 

Terapeutik  

3.6 Pertahankan teknik steril saat 

melakukan perawatan luka 

3.7 Ganti balutan sesuai jumlah 

eksudat 

Kolaborasi  

3.8 Kolaborasi pemberian antibiotic 

Senin/ 06 

Mei 2019 

Defisit Nutrisi  

(D.0019) 

 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 3 x 24 jam 

diharapkan defisit 

nutrisi dapat terpenuhi 

dengan kriteria hasil : 

- Pasien tidak 

mengeluh mual 

dan muntah 

- Pasien 

menghabiskan 

porsi makanannya 

Manajemenen Nutrisi (I.03119) 

Observasi  

4.1 Identifikasi status nutrisi 

4.2 Monitor asupan makanan 

Terapeutik  

4.3 Berikan makanan tinggi serat 

untuk mencegah konstipasi 

Edukasi  

4.4 Ajarkan diet yang diprogramkan 

Kolaborasi  

4.5 Kolaborasi dengan ahli gizi untuk 

menentukan jumlah kalori dan 

jenis nutrien yang dibutuhkan, 

jika perlu 
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Hari/ 

Tanggal 

Dx Kep Tujuan dan Kriteria 

Hasil 

Intervensi 

Senin/ 06 

Mei 2019 

Konstipasi (D. 

0049) 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 3 x 24 jam 

diharapkan tidak ada 

konstipasi, dengan 

kriteria hasil: 

- Pasien dapat buang 

air besar 

- Konsistensi feses 

lunak 

Manajemen konstipasi (I.04155) 

Observasi  

5.1 Periksa pergerakan usus, 

karakteristik feses 

5.2 Identifikasi faktor risiko 

konstipasi (mis. Obat-obatan, 

tirah baring, dan diet rendah 

serat) 

Edukasi  

5.3 Anjurkan diet tinggi serat 

 

Senin/ 06 

Mei 2019 

Gangguan 

mobilitas fisik 

(D.0054) 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 3 x 24 jam 

diharapkan aktifitas 

fisik meningkat 

dengan kriteria hasil : 

- Melaporkan 

perasaan 

peningkatan 

kekuatan 

kemampuan dalam 

bergerak 

- Pasien bisa 

melakukan 

aktivitas secara 

mandiri 

 

Dukungan mobilisasi (I.05173) 

Observasi  

6.1 Identifikasi adanya nyeri atau 

keluhan fisik lainnya 

Terapeutik  

6.2 Libatkan keluarga untuk 

membantu pasien dalam 

meningkatkan pergerakan  

Edukasi  

6.3 Anjurkan mobilisasi dini 

6.4 Ajarkan mobilisasi sederhana 

yang harus dilakukan (mis. 

Duduk di tempat tidur, duduk di 

sisi tempat tidur, pindah dari 

tempat tidur ke kursi) 

Senin/ 06 

Mei 2019 

Risiko infeksi 

(D.0142) 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 3 x 24 jam 

diharapkan risiko 

infeksi tidak terjadi 

dengan kriteria hasil : 

- Pasien dapat 

terhindar dari 

risiko infeksi 

- Pasien mengetahui 

cara mencuci 

tangan dengan 

benar 

- Pasien dan 

keluarga pasien 

dapat mengetahui 

tanda dan gejala 

infeksi 

Pencegahan infeksi (I.14539) 

Observasi  

7.1 Monitor tanda dan gejala infeksi 

lokal dan sistemik 

 

Terapeutik  

7.2 Cuci tangan sebelum dan sesudah 

kontak dengan pasien dan 

lingkungan pasien. 

Edukasi  

7.3 Jelaskan tanda dan gejala infeksi 

7.4 Ajarkan cara mencuci tangan 

dengan benar 

7.5 Anjurkan meningkatkan asupan 

nutrisi 

7.6 Anjurkan meningkatkan asupan 

cairan 
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D. Pelaksanaan Keperawatan 

 

Tabel 4.5  
Implementasi Keperawatan Pasien 1 dengan Diabetes Mellitus Tipe II                               

di Ruang Flamboyan RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun 2019 

 

Waktu 

Pelaksanaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi 

Hari 1 

06 Mei 2019 

 

07.45 

 

 

08.00 

 

 

 

 

 

08.10  

 

 

 

08.15  

 

 

 

08. 17 

 

 

 

08.43 

 

 

08.45 

 

 

 

08.50 

 

 

10.30 

 

 

 

 

2.1 Memonitor kada glukosa darah pasien 

 

 

1.1 Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, intensitas 

nyeri  

 

1.2 Mengidentifikasi skala nyeri 

 

6.1 Mengidentifikasi keluhan nyeri 

lainnya 

 

 

6.4 Menganjurkan untuk mobilisasi 

sederhana dengan duduk di atas 

tempat tidur sesekali 

 

7.4 Mengajarkan pasien dan keluarga cara 

mencuci tangan yang baik dan benar 

 

 

7.2 Memakai antiseptik sebelum kontak 

dengan pasien dan lingkungan pasien 

 

3.8 Memberikan injeksi meropenem 3x 1 

gr melalui vemplon dan levofloxacim 

1 x 500 mg melalui infus 

 

1.5 Mengajarkan teknik tarik nafas dalam 

untuk mengurangi rasa nyeri 

 

4.2 Memonitor asupan makanan pasien 

 

 

 

 

2.1 Jam 22.00 GDS : 103 mg/dl 

Jam 06.00 GDS : 220 mg/dl 

 

1.1 P: ulu hati 

Q: seperti ditusuk-tusuk 

R: bagian perut tengah atas 

T: terus-menerus 

1.2 S: 3 

 

6.1 Pasien mengatakan hanya 

bagian ulu hati yang terasa 

sakit 

 

6.4 Pasien kooperatif dan 

mengangguk tanda setuju 

 

 

7.4 Pasien dan keluarga tampak 

kooperatif dan bisa 

mengulanginya 

 

7.2 Agar pasien terhindar dari 

bakteri 

 

3.8 Pasien terlihat menahan sakit 

saat dilakukan injeksi  

 

 

1.5 Pasien kooperatif dan merasa 

rileks  

 

4.2 Keluarga pasien mengatakan 

pasien selalu tidak 

menghabiskan porsi 

makannya 
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Waktu 

Pelaksanaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi 

 

10.35 

 

 

 

12.00 

 

 

 

12.10 

 

 

 

12.15 

 

 

13.30 

 

 

 

13. 40 

 

4.4 Mengajarkan diet yang diprogramkan 

kepada pasien dan keluarga 

 

 

4.3 Memberikan makanan tinggi serat 

kepada pasien sesuai program diet 

 

 

4.2 Memonitor asupan makanan pasien 

 

 

 

2.4 Memberikan insulin Novorapid 12 

unit melaui sub kutan 

 

6.3 Menganjurkan pasien untuk mobilisasi 

dini seperti duduk di tempat tidur 

 

 

6.2 Melibatkan keluarga dalam membantu 

pasien meningkatkan pergerakan 

pasien 

 

 

4.4 Pasien dan keluarga 

mengangguk tanda mengerti 

 

 

4.3 Keluarga pasien mengatakan 

pasien mulai menghabiskan 

makanannya 

 

4.2 Pasien tampak  

menghabiskan  ¼  porsi dari 

makanannya 

 

2.4 Pasien tampak rileks  

 

 

6.3 Pasien tampak kooperatif 

Pasien dan keluarga tampak 

kooperatif 

 

6.2 Pasien dan keluarga tampak 

kooperatif 

Hari 2  

07 Mei 2019 

 

08.00 

 

 

08.10 

 

 

08. 15 

 

 

 

 

 

08.20 

 

 

 

 

08.47 

 

 

 

2.1 Memonitor kada glukosa darah pasien 

 

 

1.2 Mengidentifikasi skala nyeri 

 

 

6.3 Menganjurkan untuk mobilisasi dini 

dengan duduk di atas tempat tidur 

sesekali 

 

 

 

2.3 Mengajarkan kepada keluarga pasien 

dan pasien tentang pengelolaan 

diabetes seperti diet asupan makanan 

dan penggunaan obat 

 

7.2 Memakai antiseptik sebelum kontak 

dengan pasien dan lingkungan pasien  

 

 

 

 

2.1 Jam 22.00 GDS : 199 mg/dl 

Jam 06.00 GDS : 125 mg/dl 

 

1.2 S: 1, ekspresi pasien tampak 

rileks 

 

6.3 Keluarga pasien mengatakan 

pasien sering melakukan 

kegiatan kecil seperti duduk 

dan makan sendiri diatas 

tempat tidur 

 

2.3 Pasien dan keluarga paham 

dan dapat mengulanginya  

 

 

 

7.2 Agar pasien terhindar dari 

bakteri  

 

 



62 

 

 

Waktu 

Pelaksanaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi 

 

08.50 

 

 

 

08. 55 

 

 

09.20 

 

 

09.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30 

 

 

09.35 

 

 

09.50 

 

 

09.55 

 

 

 

12.00 

 

 

12.10 

 

 

 

12.25 

 

 

3.8 Memberikan injeksi meropenem 3x1 

gr melalui vemplon dan levofloxacim 

1 x 500 mg melalui infus 

 

1.3 Menganjurkan teknik tarik nafas 

dalam untuk mengurangi rasa nyeri 

 

3.6 Mempertahankan teknik steril saat 

melakukan perawatan luka 

 

3.4 Memonitor karakteristik luka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Memonitor tanda-tanda infeksi 

 

 

3.7 Mengganti balutan sesuai jumlah 

eksudat 

 

7.3 Menjelaskan tanda dan gejala infeksi 

kepada pasien dan keluarga 

 

7.5 Menganjurkan kepada pasien untuk 

meningkatkan asupan nutrisi sesuai 

dengan diet yang diprogramkan 

 

4.2 Memonitor asupan makan pasien  

 

 

6.3 Menganjurkan pasien untuk mobilisasi 

dini 

 

 

2.4 Memberikan injeksi insulin Novorapid 

12 unit melalui sub kutan 

 

 

 

 

 

 

3.8 Pasien terlihat menahan sakit 

saat dilakukan injeksi  

 

 

1.3 Pasien kooperatif dan merasa 

rileks  

 

3.6 Agar pasien terhindar dari 

bakteri 

 

3.4 Luka pasien berwarna 

kemerahan pucat dengan 

ukuran panjang 5 cm lebar 1 

cm dan kedalaman 1 cm dan 

tidak ada bau, derajat luka II, 

warna dasar luka nekrotik 

dan granulasi, tipe cairan/ 

eksudat serous, tidak 

terdapat edema 

 

7.1 Tidak terdapat tanda-tanda 

infeksi pada luka  

 

3.7 Pasien tampak rileks   

 

 

7.3 Pasien dan keluarga 

mengangguk tanda mengerti 

 

7.5 Pasien dan keluarga 

mengangguk tanda setuju 

 

 

4.2 Pasien mengatakan mual 

berkurang 

 

6.3 Pasien tampak makan sendiri 

dengan duduk diatas tempat 

tidur 

 

2.4 Pasien tampak rileks 
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Waktu 

Pelaksanaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi 

Hari 3  

08 Mei 2019 

 

07.30 

 

 

08.45 

 

 

08.50 

 

 

 

08.55 

 

 

12.00 

 

 

 

12.10 

 

 

 

 

2.1 Memonitor kada glukosa darah pasien 

 

 

7.2 Memakai antiseptik sebelum kontak 

dengan pasien dan lingkungan pasien 

 

3.8 Memberikan injeksi meropenem 3x1 gr 

melalui vemplon dan levofloxacim 1 x 

500 mg melalui infus 

 

1.3 Menganjurkan teknik tarik nafas dalam 

untuk mengurangi rasa nyeri 

 

4.2 Memonitor asupan makan pasien 

 

 

 

2.4 Memberikan injeksi insulin Novorapid 

12 unit melalui sub kutan 

 

 

 

2.1 Jam 22.00 GDS : 125 mg/dl 

Jam 06.00 GDS : 183 mg/dl 

 

7.2 Agar pasien terhindar dari 

bakteri 

 

3.8 Pasien terlihat menahan sakit 

saat dilakukan injeksi  

 

 

1.3 Pasien kooperatif dan merasa 

rileks 

 

4.2 Pasien mengatakan mual 

berkurang. Pasien tampak 

menghabiskan makanannya 

 

2.4 Pasien tampak rileks  

 

 

 

Tabel 4.6  

Implementasi Keperawatan Pasien 2 dengan Diabetes Mellitus Tipe II                              

di Ruang Flamboyan RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun 2019 

 

Waktu 

Pelaksanaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi 

Hari 1 

06 Mei 2019 

 

07.47 

 

 

08.20  

 

 

 

 

 

 

 

08.25 

 

 

 

2.1 Memonitor kadar glukosa darah pasien 

 

 

1.1 Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, intensitas 

nyeri 

 

 

 

1.2 Mengidentifikasi skala nyeri 

 

7.4 Mengajarkan pasien dan keluarga cara 

mencuci tangan yang baik dan benar 

 

 

 

2.1 Jam 22.00 GDS : 143 mg/dl 

Jam 06.00 GDS : 293 mg/dl 

 

1.1 P :  nyeri 

Q : Seperti ditusuk-tusuk 

R : pangkal paha atas hingga 

kaki bagian kiri 

T : terus-menerus 

 

1.2 Skala : 3 

 

7.4 Pasien dan keluarga tampak 

kooperatif 
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Waktu 

Pelaksanaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi 

 

08.55  

 

 

08. 57   

 

 

 

09.00 

 

 

09.15 

 

 

09.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.22 

 

 

09.30 

 

 

09.40  

 

 

09.45 

 

 

 

09.50 

 

 

 

 

09.55 

 

 

 

 

 

 

7.2 Memakai antiseptik sebelum kontak 

dengan pasien dan lingkungan pasien 

 

3.8 Memberikan injeksi ceftriaxone 2x 1 gr 

melalui vemplon dan metronidazole 3 x 

500 mg melalui infus 

 

1.5 Mengajarkan teknik tarik nafas dalam 

untuk mengurangi rasa nyeri 

 

3.6 Mempertahankan teknik steril saat 

melakukan perawatan luka 

 

3.4 Memonitor karakteristik luka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Memonitor tanda-tanda infeksi 

 

 

3.7 Mengganti balutan sesuai jumlah 

eksudat 

 

7.3 Menjelaskan tanda dan gejala infeksi 

kepada pasien dan keluarga 

 

7.5 Menganjurkan kepada pasien untuk 

meningkatkan asupan nutrisi sesuai 

dengan diet yang diprogramkan  

 

5.1 Memeriksa pergerakan usus dan  

karakteristik feses 

 

 

 

 

5.2 Mengidentifikasi faktor risiko 

konstipasi  

 

 

7.2 Agar pasien terhindar dari 

bakteri 

 

3.8 Pasien terlihat menahan sakit 

saat dilakukan injeksi  

 

 

1.5 Pasien kooperatif dan merasa 

rileks 

 

3.6 Agar pasien terhindar dari 

bakteri 

 

3.4 Luka pasien berwarna 

kuning pucat dengan ukuran 

panjang 3 cm lebar 1 cm dan 

kedalaman 3 cm dan tidak 

ada bau derajat luka II, 

warna dasar luka kuning/ 

sloughy, tipe cairan/ eksudat 

purulent (kental 

mengandung nanah) 

 

7.1 Terdapat abses pada luka 

pasien  

 

3.7 Pasien tampak nyaman   

 

 

7.3 Pasien dan keluarga 

mengangguk tanda mengerti 

 

7.5 Pasien dan keluarga 

mengangguk tanda setuju 

 

 

5.1 Gerakan peristaltik usus: 4  

x/ mnt. Pasien mengatakan 

belum ada buang air besar 

selama 1 bulan dan tekstur feses 

keras 

 

5.2 Pasien mengatakan sejak 

mengkonsumsi obat 

Metformin pasien 

mengalami konstipasi 
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Waktu 

Pelaksanaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi 

 

10.00 

 

 

 

12.20 

 

 

12.25 

 

 

13.00 

 

 

13.10 

 

 

 

5.3 Menganjurkan  untuk banyak makan 

yang mengandung serat, seperti sayur-

sayuran hijau 

 

4.2 Memonitor asupan makanan pasien 

 

 

2.4 Memberikan insulin Novorapid 8 unit 

melaui sub kutan 

 

1.3 Menganjurkan teknik tarik nafas dalam 

kepada pasien untuk meredakan nyeri 

 

1.4 Menutup sampiran tempat tidur pasien 

untuk mengurangi rasa nyeri 

 

 

5.3 Pasien dan keluarga 

mengangguk tanda setuju 

 

 

4.2 Pasien tampak 

menghabiskan makanannya 

 

2.4 Pasien tampak rileks  

 

 

1.3 Pasien tampak rileks 

 

 

1.4 Pasien tampak nyaman  

 

Hari 2 

07 Mei 2019 

 

08.00 

 

 

08.05 

 

 

08.20 

 

 

 

 

08.47 

 

 

09.00 

 

 

 

09.05 

 

 

10.05 

 

 

 

 

2.1 Memonitor kada glukosa darah pasien 

 

1.2 Mengidentifikasi skala nyeri 

 

 

2.3 Mengajarkan kepada keluarga pasien 

dan pasien tentang pengelolaan diabetes 

seperti diet asupan makanan dan 

penggunaan obat 

 

7.3 Memakai antiseptik sebelum kontak 

dengan pasien dan lingkungan pasien 

 

3.8 Memberikan injeksi ceftriaxone 2x 1 gr 

melalui vemplon dan metronidazole 3 x 

500 mg melalui infus 

 

1.3 Menganjurkan teknik tarik nafas dalam 

untuk mengurangi rasa nyeri 

 

3.6 Mempertahankan teknik steril saat 

melakukan perawatan luka 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Jam 22.00 GDS : 134 mg/dl 

Jam 06.00 GDS : 235 mg/dl 

 

1.2 S: 1, ekspresi pasien tampak 

rileks 

 

2.3  Pasien dan keluarga paham 

dan dapat mengulanginya  

 

 

 

7.3 Agar pasien terhindar dari 

bakteri 

 

3.8 Pasien terlihat menahan sakit 

saat dilakukan injeksi  

 

 

1.3 Pasien kooperatif dan 

merasa rileks  

 

3.6 Agar pasien terhindar dari 

bakteri 

 



66 

 

 

Waktu 

Pelaksanaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi 

 

10.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.15 

 

 

10.20 

 

 

12.20  

 

 

12.25 

 

 

12.23 

 

 

 

12.25 

 

 

 

 

3.4 Memonitor karakteristik luka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Memonitor tanda-tanda infeksi 

 

 

3.7 Mengganti balutan sesuai jumlah 

eksudat 

 

4.2 Memonitor asupan makanan 

 

 

2.4 Memberikan injeksi insulin Novorapid 

8 unit melalui sub kutan 

 

5.1 Memeriksa pergerakan usus pasien 

 

 

 

5.3 Menganjurkan pasien untuk makan 

makanan yang berserat seperti sayur-

sayuran hijau 

 

3.4 Luka pasien berwarna 

kuning pucat dengan ukuran 

panjang 3 cm lebar 1 cm dan 

kedalaman 3 cm dan tidak 

ada bau derajat luka II, 

warna dasar luka kuning/ 

sloughy, tipe cairan/ eksudat 

purulent (kental 

mengandung nanah) 

 

7.1 Terdapat abses pada luka 

pasien  

 

3.7 Pasien tampak nyaman  

 

 

4.2 Pasien tampak 

menghabiskan makanannya  

 

2.4 Pasien tampak rileks 

 

 

5.1 Peristaltik usus : 4 x/mnt. 

Pasien mengatakan belum 

ada buang air besar 

 

5.3 Pasien mengatakan selalu 

memakan sayur 

 

Hari 3  

08 Mei 2019 

 

07.30 

 

 

08.45 

 

 

09.00 

 

 

 

09.05 

 

 

 

 

2.1 Memonitor kada glukosa darah pasien 

 

7.3 Memakai antiseptik sebelum kontak 

dengan pasien dan lingkungan pasien 

 

3.8 Memberikan injeksi ceftriaxone 2x 1gr 

melalui vemplon dan metronidazole 3 x 

500 mg melalui infus 

 

1.3 Menganjurkan teknik tarik nafas dalam 

untuk mengurangi rasa nyeri 

 

 

 

 

 

2.1 Jam 22.00 GDS : 136 mg/dl 

Jam 06.00 GDS : 232 mg/dl 

 

7.3 Agar pasien terhindar dari 

bakteri 

 

3.8 Pasien terlihat menahan sakit 

saat dilakukan injeksi 

 

 

1.3 Pasien kooperatif dan 

merasa rileks 
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Waktu 

Pelaksanaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi 

 

09.30 

 

 

09.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.40 

 

 

09.45 

 

 

11.00 

 

 

 

12.00 

 

 

12.15 

 

3.6 Mempertahankan teknik steril saat 

melakukan perawatan luka 

 

3.4 Memonitor karakteristik luka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Memonitor tanda-tanda infeksi 

 

 

3.7 Mengganti balutan sesuai jumlah 

eksudat 

 

5.1 Memeriksa pergerakan usus pasien 

 

 

 

4.2 Memonitor asupan makanan 

 

 

2.4 Memberikan injeksi insulin Novorapid 

8 unit melalui sub kutan 

 

 

3.6 Agar pasien terhindar dari 

bakteri 

 

3.4 Luka pasien berwarna 

kuning pucat dengan ukuran 

panjang 3 cm lebar 1 cm dan 

kedalaman 3 cm dan tidak 

ada bau derajat luka II, 

warna dasar luka kuning/ 

sloughy, tipe cairan/ eksudat 

purulent (kental 

mengandung nanah) 

 

7.1 Terdapat abses pada luka 

pasien 

 

3.7 Pasien tampak nyaman  

 

 

5.1 Peristaltik usus : 5 x/mnt. 

Pasien mengatakan belum 

ada buang air besar 

 

4.2 Pasien tampak 

menghabiskan makanannya  

 

2.4 Pasien tampak rileks 

 

 

E. Evaluasi 

Tabel 4.7 
 Evaluasi Asuhan Keperawatan Pasien 1 dengan Diabetes Mellitus Tipe II                        

di Ruang Flamboyan RSUD Abdul Wahab Sjahranie Tahun 2019 

Hari Ke Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi (SOAP) 

Hari 1 Dx. 1 

Nyeri Akut 

(D.0077) 

 

 

 

 

 

 

 

S. Pasien mengatakan nyeri didaerah ulu hati 

P: ulu hati 

Q: seperti ditusuk-tusuk 

R: perut bagian tengah atas 

S: 2 

T: terus-menerus  

 

O. Pasien tampak memegang daerah yang sakit 

 

A. Masalah nyeri akut teratasi sebagian 
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Hari Ke Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi (SOAP) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dx. 2 

Ketidakstabilan 

Kadar Glukosa 

Darah 

((D.0027) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dx. 3 

Gangguan 

Integritas Kulit 

(D.0129) 

 

 

 

P. Lanjutkan intervensi  

    Manajemen Nyeri (I.08238) 

Observasi  

1.1 Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, 

kualitas, intensitas nyeri 

1.2 Identifikasi skala nyeri 

Terapeutik  

1.3 Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi 

rasa nyeri  

1.4 Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri  

Kolaborasi  

1.5 Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu 

 

S. Pasien mengatakan menderita penyakit diabetes mellitus 

sejak  5 tahun yang lalu. 

Pasien mengatakan gula darahnya naik turun. 

 

O. jam 22.00 GDS : 103 mg/dl 

jam 06.00 GDS : 220 mg/dl 

 

A. Masalah ketidakstabilan kadar glukosa darah belum 

teratasi  

 

P. Lanjutkan intervensi 

Manajemen hiperglikemi (I.03115) 

Observasi  

2.1 Monitor kadar glukosa darah, jika perlu 

2.2 Monitor intake dan output cairan 

Edukasi  

2.3 Ajarkan pengelolaan diabetes (mis. Penggunaan 

insulin, obat oral, monitor asupan cairan, 

penggantian karbohidrat, dan bantuan profesional 

kesehatan) 

Kolaborasi  

2.4 Kolaborasi pemberian insulin, jika perlu   

 

S. Pasien mengatakan terdapat luka di jempol kaki sejak 1 

bulan yang lalu 

 

O. Terdapat kerusakan jaringan kulit pada jempol kaki 

sebelah kanan pasien 

Terdapat luka dengan panjang 5 cm, luas 1 cm, 

kedalaman 1 cm, derajat luka II, warna dasar luka 

nekrotik dan granulasi, tipe cairan/ eksudat serous 

Belum dilakukan perawatan luka dengan teknik steril 

 

A. Masalah gangguan integritas kulit belum teratasi 
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Hari Ke Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi (SOAP) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dx. 4 

Defisit Nutrisi 

(D.0019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dx. 5 

Gangguan 

Mobilitas Fisik 

(D.0054) 

 

P. Lanjutkan intervensi 

Perawatan integritas kulit (I.11353) 

Observasi  

3.1 Identifikasi penyebab gangguan integritas kulit 

(mis. Perubahan sirkulasi, penurunan mobilitas) 

Edukasi  

3.2 Anjurkan minum air yang cukup 

3.3 Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi 

Perawatan luka (I.14564) 

Observasi  

3.4 Monitor karakteristik luka (warna, ukuran, bau) 

Terapeutik  

3.6 Pertahankan teknik steril saat melakukan perawatan 

luka 

3.7 Ganti balutan sesuai jumlah eksudat 

Kolaborasi  

3.8 Kolaborasi pemberian antibiotik 

 

 

S. Keluarga pasien mengatakan pasien mulai 

menghabiskan porsi makanannya 

Pasien mengatakan masih mengalami mual  

 

O. Pasien tampak menghabiskan ¼ dari porsi makanannya 

 

A. Masalah defisit nutrisi teratasi sebagian 

 

P. Lanjutkan intervensi  

Manajemenen Nutrisi (I.03119) 

Observasi  

4.1 Identifikasi status nutrisi 

4.2 Monitor asupan makanan 

Terapeutik  

4.3 Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah 

konstipasi 

 

S. Keluarga pasien mengatakan pasien sering melakukan 

aktifitas ringan seperti duduk di atas tempat tidur 

  

O. Pasien tampak sering melakukan mobilisasi ringan 

seperti duduk diatas tempat tidur  

Pasien tampak dibantu oleh keluarga saat makan 

     5     5 

 

     5     4 
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Hari Ke Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi (SOAP) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dx. 6 

Risiko Infeksi 

(D.0142) 

A. Masalah gangguan mobilitas fisik teratasi sebagian 

 

P. Lanjutkan intervensi 

Dukungan mobilisasi (I.05173) 

Terapeutik  

6.2 Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam 

meningkatkan pergerakan  

Edukasi  

6.3 Anjurkan mobilisasi dini 

6.4 Ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan 

(mis. Duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, 

pindah dari tempat tidur ke kursi) 

 

S. – 

 

O. Pasien dan keluarga dapat mencontohkan teknik cuci 

tanga yang baik dan benar 

Terdapat luka pada jempol kaki kanan pasien 

Leukosit: 23,22 

 

A. Masalah risiko infeksi teratasi sebagian  

 

P. Lanjutkan intervensi  

Pencegahan infeksi (I.14539) 

Observasi  

7.1 Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 

Terapeutik  

7.2 Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien 

dan lingkungan pasien. 

Edukasi  

7.3 Jelaskan tanda dan gejala infeksi 

7.5 Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi 

7.6 Anjurkan meningkatkan asupan cairan 

 

Hari 2 Dx. 1 

Nyeri Akut 

(D.0077) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Pasien mengatakan nyeri berkurang bahkan tidak ada 

S: 1 

 

O. Ekspresi pasien tampak rileks 

 

A. Masalah nyeri akut teratasi  

 

P. Pertahankan intervensi  

Terapeutik  

1.2 Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi 

rasa nyeri  
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Hari Ke Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi (SOAP) 

  

Dx. 2 

Ketidakstabilan 

Kadar Glukosa 

Darah 

(D.0027) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dx. 3 

Gangguan 

Integritas Kulit 

(D.0129) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S. Pasien mengatakan gula darahnya  masih belum stabil 

Pasien mengatakan mengerti dengan penjelasan tentang 

pengelolaan diabet 

Keluarga pasien mengatakan mengerti dengan 

penjelasan tentang pengelolaan diabet 

 

O. Pasien dan keluarga mengerti dan dapat mengulangi 

tentang penjelasan pengelolaan diabet  

Jam 22.00 WITA GDS : 199 mg/dl 

Jam 06.00 WITA GDS : 125 mg/dl 

 

A. Masalah ketidakstabilan kadar glukosa darah teratasi 

sebagian 

 

P. Lanjutkan  intervensi 

Manajemen hiperglikemi (I.03115) 

Observasi  

2.1 Monitor kadar glukosa darah, jika perlu 

Kolaborasi  

2.4 Kolaborasi pemberian insulin, jika perlu   

 

S. Pasien mengatakan terdapat luka di jempol kaki kanan 

sejak 1 bulan yang lalu 

 

O. Tidak terdapat luka atau lesi tambahan pada luka pasien 

Terdapat kerusakan lapisan kulit pada jempol sebelah 

kanan pasien 

Panjang luka 5 cm , luas luka 1 cm, kedalaman  luka 1 

cm, derajat luka II, warna dasar luka nekrotik dan 

granulasi, tipe cairan/ eksudat serous 

Telah dilakukan perawatan luka dengan teknik steril 

 

A. Masalah gangguan integritas kulit teratasi sebagian 

 

P. Lanjutkan intervensi 

Observasi  

3.4 Monitor karakteristik luka (warna, ukuran, bau) 

Terapeutik  

3.6 Pertahankan teknik steril saat melakukan perawatan 

luka 

3.7 Ganti balutan sesuai jumlah eksudat 

Kolaborasi  

3.8 Kolaborasi pemberian antibiotik 
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Hari Ke Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi (SOAP) 

  

Dx. 4 

Defisit Nutrisi 

(D.0019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dx. 5 

Gangguan 

Mobilitas Fisik 

(D.0054) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dx. 6 

Risiko Infeksi 

(D.0142 

 

S. Keluarga pasien mengatakan pasien menghabiskan porsi 

makanannya  

Pasien mengatakan mual berkurang  

 

O. Pasien tampak menghabiskan porsi makanannya 

 

A. Masalah defisit nutrisi teratasi sebagian 

 

P. Lanjutkan intervensi  

Manajemenen Nutrisi (I.03119) 

Observasi  

4.1 Identifikasi status nutrisi 

4.2 Monitor asupan makanan 

Terapeutik  

4.3 Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah 

konstipasi 

 

S. Keluarga pasien mengatakan pasien sering melakukan 

aktifitas ringan seperti duduk di atas tempat tidur 

Keluarga pasien mengatakan pasien sudah mulai makan 

tanpa bantuan 

  

O. Pasien tampak sering melakukan mobilisasi ringan 

seperti duduk diatas tempat tidur  

Pasien tampak tidak dibantu oleh keluarga saat makan 

      5     5 

 

     5     4 

 

A. Masalah gangguan mobilitas fisik teratasi  

 

P. Hentikan intervensi  

 

S. – 

 

O. Pasien dan keluarga dapat mempraktekkan teknik cuci 

tangan yang benar 

Terdapat luka pada jempol kaki kanan pasien 

Tidak ada tanda-tanda infeksi pada luka pasien 

 

A. Masalah risiko infeksi teratasi  
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Hari Ke Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi (SOAP) 

  P. Pertahankan intervensi  

Pencegahan infeksi (I.14539) 

Observasi  

7.1 Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 

Terapeutik  

7.2 Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan 

pasien dan lingkungan pasien 

 

 

Hari 3 

 

Dx. 2 

Ketidakstabilan 

Kadar Glukosa 

Darah 

(D.0027) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dx. 3 

Gangguan 

Integritas Kulit 

(D.0129) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Pasien mengatakan gula darahnya masih belum stabil  

 

O. Jam 22.00 WITA GDS : 125 mg/dl 

Jam 06.00 WITA GDS : 183 mg/dl 

 

A. Masalah ketidakstabilan kadar glukosa darah teratasi 

sebagian 

 

P. Lanjutkan  intervensi 

Manajemen hiperglikemi (I.03115) 

Observasi  

2.2 Monitor kadar glukosa darah, jika perlu 

Kolaborasi  

2.5 Kolaborasi pemberian insulin, jika perlu   

 

S. Pasien mengatakan terdapat luka di jempol kaki kanan 

sejak 1 bulan yang lalu 

 

O. Tidak terdapat luka atau lesi tambahan pada luka pasien 

Terdapat kerusakan lapisan kulit pada jempol sebelah 

kanan pasien 

Panjang luka 5 cm, luas luka 1 cm, kedalaman luka 1 

cm, derajat luka II, warna dasar luka nekrotik dan 

granulasi, tipe cairan/ eksudat serous 

Belum dilakukan perawatan luka dengan teknik steril 

 

A. Masalah gangguan integritas kulit teratasi sebagian 

 

P. Lanjutkan intervensi 

Observasi  

3.4 Monitor karakteristik luka (warna, ukuran, bau) 

Terapeutik  

3.6 Pertahankan teknik steril saat melakukan perawatan 

luka 

3.7 Ganti balutan sesuai jumlah eksudat 

Kolaborasi  

3.8 Kolaborasi pemberian antibiotik 
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Hari Ke Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi (SOAP) 

 Dx. 4 

Defisit Nutrisi 

(D.0019) 

 

S. Keluarga pasien mengatakan pasien menghabiskan porsi 

makanannya  

Pasien mengatakan mual berkurang  

 

O. Pasien tampak menghabiskan porsi makanannya 

 

A. Masalah defisit nutrisi teratasi sebagian 

 

P. Lanjutkan intervensi  

Manajemenen Nutrisi (I.03119) 

Observasi  

4.1 Identifikasi status nutrisi 

4.2 Monitor asupan makanan 

Terapeutik  

4.3 Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah 

konstipasi 

 

Tabel 4.8  

Evaluasi Asuhan Keperawatan Pasien 2 dengan Diabetes Mellitus Tipe II                           

di Ruang Flamboyan RSUD Abdul Wahab Sjahranie Tahun 2019 

 

Hari Ke Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi (SOAP) 

Hari 1 Dx.1 

Nyeri Akut 

(D.0077) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Pasien mengatakan nyeri pada pangkal paha sampai 

kaki pada bagian kiri 

P: nyeri 

Q: seperti tertusuk-tusuk 

R: pangkal paha sampai kaki bagian kiri 

S: 3 

T: terus-menerus 

 

O. Pasien tampak memegang daerah yang sakit 

 

A. Masalah nyeri akut belum teratasi 

 

P. Lanjutkan intervensi 

Manajemen Nyeri (I.08238) 

Observasi  

1.1 Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, 

kualitas, intensitas nyeri 

1.2 Identifikasi skala nyeri 

Terapeutik  

1.3 Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi 

rasa nyeri  

1.4 Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri  

Kolaborasi  

1.6 Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu 
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Hari Ke Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi (SOAP) 

  

Dx. 2 

Ketidakstabilan 

glukosa darah 

(D.0027) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dx. 3 

Gangguan 

Integritas Kulit 

(D.0129) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Pasien mengatakan menderita penyakit diabetes mellitus 

sejak 8 tahun yang lalu 

Pasien mengatakan gula darah sering naik turun 

 

O. jam 22.00 GDS : 143 mg/dl 

jam 06.00 GDS : 293 mg/dl 

 

A. Masalah ketidakstabilan kadar glukosa darah belum 

teratasi  

 

P. Lanjutkan intervensi  

Manajemen hiperglikemi (I.03115) 

Observasi  

2.1 Monitor kadar glukosa darah, jika perlu 

2.2 Monitor intake dan output cairan 

Edukasi  

2.3 Ajarkan pengelolaan diabetes (mis. Penggunaan 

insulin, obat oral, monitor asupan cairan, 

penggantian karbohidrat, dan bantuan profesional 

kesehatan) 

Kolaborasi  

2.4 Kolaborasi pemberian insulin, jika perlu   

 

S. Pasien mengatakan terdapat luka di telapak kaki sejak 1 

bulan yang lalu 

Pasien mengatakan luka terjadi karena kena goresan 

paku  

 

O. Panjang luka 3 cm, luas luka 1 cm, kedalaman luka 1 

cm, derajat luka II, warna dasar luka kuning/ sloughy  

Tipe cairan/ eksudat purulent (kental mengandung 

nanah) 

      Telah dilakukan perawatan luka dengan teknik steril 

Tidak ada luka/ lesi tambahan pada luka pasien 

 

A. Masalah gangguan integritas kulit teratasi sebagian  

 

P. Lanjutkan intervensi 

Perawatan integritas kulit (I.11353) 

Observasi  

3.1 Identifikasi penyebab gangguan integritas kulit 

(mis. Perubahan sirkulasi, penurunan mobilitas) 

Edukasi  

3.2 Anjurkan minum air yang cukup 

3.3 Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi 
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Hari Ke Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi (SOAP) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dx. 4 

Konstipasi 

(D.0049) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dx. 5 

Risiko Infeksi  

(D.0142) 

 

Perawatan luka (I.14564) 

Observasi  

3.4 Monitor karakteristik luka (warna, ukuran, bau) 

3.5 Monitor tanda-tanda infeksi 

Terapeutik  

3.6 Pertahankan teknik steril saat melakukan perawatan 

luka 

3.7 Ganti balutan sesuai jumlah eksudat 

Kolaborasi  

3.8 Kolaborasi pemberian antibiotik 

 

 

S. Pasien mengatakan terakhir buang air besar sejak 1 

bulan yang lalu 

Pasien mengatakan tekstur feses keras 

Pasien mengatakan sejak mengkonsumsi obat 

Metformin pasien jarang buang air besar 

 

O. Peristaltik usus: 4 x/mnt 

 

A. Masalah konstipasi belum teratasi 

 

P. Lanjutkan intervensi  

Manajemen konstipasi (I.04155) 

Observasi  

5.1 Periksa pergerakan usus, karakteristik feses 

Edukasi  

5.3 Anjurkan diet tinggi serat 

 

S. – 

 

O. Pasien dan keluarga mengetahui teknik cuci tangan yang 

benar 

Pasien dan keluarga mengetahui tanda dan gejala infeksi 

Terdapat tanda dan gejala infeksi seperti abses pada 

luka pasien 

T: 37,4
ᵒ
C  

Leukosit : 18,72 

 

A. Masalah risiko infeksi teratasi sebagian 

 

P. Lanjutkan intervensi 

Pencegahan infeksi (I.14539) 

Observasi  

7.1 Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 
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Hari Ke Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi (SOAP) 

  Terapeutik  

7.2 Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan 

pasien dan lingkungan pasien 

Edukasi  

7.5 Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi 

7.6 Anjurkan meningkatkan asupan cairan 

Hari 2 Dx.1 

Nyeri Akut 

(D.0077) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dx. 2 

Ketidakstabilan 

glukosa darah 

(D.0027) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dx. 3 

Gangguan 

Integritas Kulit 

(D.0129) 

 

 

 

S. Pasien mengatakan nyeri sudah hilang 

S: 1 

 

O. Ekspresi pasien tampak rileks 

  

A. Masalah nyeri akut teratasi 

 

P. Pertahankan intervensi 

Manajemen Nyeri (I.08238) 

Terapeutik  

1.3 Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi 

rasa nyeri  

 

S. Pasien mengatakan gula darahnya masih belum stabil 

Pasien mengatakan mengerti dengan penjelasan tentang 

pengelolaan diabet 

Keluarga pasien mengatakan mengerti dengan 

penjelasan tentang pengelolaan diabet 

 

O. Pasien dan keluarga mengerti dan dapat mengulangi 

tentang penjelasan pengelolaan diabet  

Jam 22.00 WITA GDS : 134 mg/dl 

Jam 06.00 WITA GDS : 235 mg/dl 

 

A. Masalah ketidakstabilan kadar glukosa darah teratasi 

sebagian 

 

P. Lanjutkan intervensi  

Manajemen hiperglikemi (I.03115) 

Observasi  

2.1 Monitor kadar glukosa darah, jika perlu 

Kolaborasi  

2.4 Kolaborasi pemberian insulin, jika perlu   

 

S. Pasien mengatakan terdapat luka di telapak kaki sejak 1 

bulan yang lalu 

Pasien mengatakan luka terjadi karena kena goresan 

paku  

 

O. Panjang luka 3 cm, luas luka 1 cm, kedalaman luka 3 

cm, derajat luka II, warna dasar luka kuning/ sloughy, 

tipe cairan/  
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Hari Ke Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi (SOAP) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dx. 4 

Konstipasi 

(D.0049) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dx. 5 

Risiko Infeksi  

(D.0142) 

 

 

 

eksudat purulent (kental mengandung nanah) 

Telah dilakukan perawatan luka dengan teknik steril 

Tidak ada luka/ lesi tambahan pada luka pasien 

Terdapat abses pada luka pasien 

 

A. Masalah gangguan integritas kulit teratasi sebagian  

 

P. Lanjutkan intervensi 

Perawatan integritas kulit (I.11353) 

Observasi  

3.1 Identifikasi penyebab gangguan integritas kulit 

(mis. Perubahan sirkulasi, penurunan mobilitas) 

Perawatan luka (I.14564) 

Observasi  

3.4 Monitor karakteristik luka (warna, ukuran, bau) 

Terapeutik  

3.6 Pertahankan teknik steril saat melakukan perawatan 

luka 

Ganti balutan sesuai jumlah eksudat 

Kolaborasi  

3.7 Kolaborasi pemberian antibiotik 

 

S. Pasien mengatakan belum ada buang air besar 

Pasien mengatakan selalu memakan sayuran 

 

O. Peristaltik usus: 4 x/mnt 

  

A. Masalah konstipasi teratasi sebagian 

 

P. Lanjutkan intervensi  

Manajemen konstipasi (I.04155) 

Observasi  

5.1 Periksa pergerakan usus, karakteristik feses 

5.3 Anjurkan diet tinggi serat 

 

S. – 

 

O. Pasien dan keluarga mengetahui teknik cuci tangan yang 

benar 

Pasien dan keluarga mengetahui tanda dan gejala infeksi 

Terdapat abses pada luka pasien 

 

A. Masalah risiko infeksi teratasi sebagian 
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Hari Ke Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi (SOAP) 

   

P. Lanjutkan intervensi 

Pencegahan infeksi (I.14539) 

Observasi  

7.1 Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 

Terapeutik  

7.2 Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan 

klien dan lingkungan klien. 

 

Hari 3 Dx. 2 

Ketidakstabilan 

glukosa darah 

(D.0027) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dx. 3 

Gangguan 

Integritas Kulit 

(D.0129) 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Pasien mengatakan gula darahnya masih naik turun  

 

O. Jam 22.00 WITA GDS : 136 mg/dl 

Jam 06.00 WITA GDS : 232 mg/dl 

 

A. Masalah ketidakstabilan kadar glukosa darah teratasi 

sebagian 

 

P. Lanjutkan intervensi  

Manajemen hiperglikemi (I.03115) 

Observasi  

2.2 Monitor kadar glukosa darah, jika perlu 

Kolaborasi  

2.5 Kolaborasi pemberian insulin, jika perlu   

 

S. Pasien mengatakan terdapat luka di telapak kaki sejak 1 

bulan yang lalu 

Pasien mengatakan luka terjadi karena kena goresan 

paku  

 

O. Panjang luka 3 cm, luas luka 1 cm, kedalaman luka  3 

cm, derajat luka II, warna dasar luka kunig/ sloughy, 

tipe cairan/ eksudat purulent (kental mengandung 

nanah) 

Telah dilakukan perawatan luka dengan teknik steril 

Tidak ada luka/ lesi tambahan pada luka pasien 

Terdapat abses pada luka pasien 

 

A. Masalah gangguan integritas kulit teratasi sebagian  

 

P. Lanjutkan intervensi 

Perawatan luka (I.14564) 

Observasi  

3.4 Monitor karakteristik luka (warna, ukuran, bau) 

Terapeutik  

3.6 Pertahankan teknik steril saat melakukan perawatan 

luka 

3.7 Ganti balutan sesuai jumlah eksudat 
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Hari Ke Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi (SOAP) 

  

 

 

         Dx. 4 

Konstipasi 

(D.0049) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dx. 5 

Risiko Infeksi  

(D.0142) 

 

Kolaborasi  

3.8 Kolaborasi pemberian antibiotik 

 

S. Pasien mengatakan belum ada buang air besar 

Pasien mengatakan selalu memakan sayuran 

 

O. Peristaltik usus: 5 x/mnt 

  

A. Masalah konstipasi teratasi sebagian 

 

P. Lanjutkan intervensi  

Manajemen konstipasi (I.04155) 

Observasi  

5.1 Periksa pergerakan usus, karakteristik feses 

 

S. – 

 

O. Pasien dan keluarga mengetahui teknik cuci tangan yang 

benar 

Pasien dan keluarga mengetahui tanda dan gejala infeksi 

Terdapat abses pada luka pasien 

 

A. Masalah risiko infeksi teratasi sebagian 

 

P. Lanjutkan intervensi 

Pencegahan infeksi (I.14539) 

Observasi  

7.1 Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 

Terapeutik  

7.2 Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan 

pasien dan lingkungan pasien 

 

 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pasien 1 

4.2.1.1 Diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera 

fisiologis 

Pada saat pengkajian hari pertama didapatkan diagnosa keperawatan 

pertama pada Ny. S adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera 



81 

 

 

fisiologis. Hal ini sesuai dengan teori yang terdapat didalam buku SDKI dengan 

kriteria mayor dan minor adalah pasien mengeluh nyeri yang disebabkan pasien 

memiliki penyakit magh akut, nyeri yang dirasakan seperti tertusuk-tusuk di 

daerah ulu hati perut tengah bagian atas dengan skala nyeri 3 intensitas nyeri saat 

timbul nyeri adalah terus-menerus, pasien juga tampak meringis menahan nyeri 

dan selalu memegang daerah yang sakit (PPNI, 2016).  

Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada Ny. S dengan 

masalah keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis 

penulis mencantumkan tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 

3x24 jam, diharapkan nyeri berkurang/ hilang dengan kriteria hasil: pasien 

menampakkan ketenangan, ekspresi muka pasien rileks, dan skala nyeri 0-2. 

Rencana diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik meliputi:   

Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, 

identifikasi skala nyeri, berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa 

nyeri, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, kolaborasi pemberian 

analgetik, jika perlu (SIKI,2018). 

Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam, maka masalah nyeri akut teratasi dengan skala 1 dengan kriteria 

hasil: pasien mendapatkan ketenangan dan ekspresi muka pasien rileks.  
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4.2.1.2 Diagnosa keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan 

dengan resistensi insulin. 

Pada saat pengkajian hari pertama didapatkan diagnosa keperawatan kedua 

pada Ny. S adalah ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan 

resistensi insulin. Hal ini sesuai dengan teori yang terdapat didalam buku SDKI 

dengan kriteria mayor dan minor adalah keluarga pasien mengatakan kadar 

glukosa pasien sering naik turun atau tidak stabil dengan hasil gula darah sewaktu 

(GDS) pada jam 22.00 WITA : 103 mg/dl dan jam 06.00 WITA : 220 mg/dl 

(PPNI,2016).  

Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada Ny. S dengan 

masalah keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan 

resistensi insulin penulis mencantumkan tujuan setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan kadar glukosa darah pasien stabil 

dengan kriteria hasil: gula darah dalam rentan stabil 70-130 mg/dl, pasien dan 

keluarga dapat mematuhi terapi, pasien dan keluarga mampu mengontrol glukosa 

darah secara mandiri. Rencana diagnosa ketidakstabilan kadar glukosa darah 

berhubungan dengan resistensi insulin meliputi: monitor kadar glukosa darah, 

monitor intake dan output cairan, ajarkan pengelolaan diabetes (mis. Penggunaan 

insulin, obat oral, monitor asupan cairan, penggantian karbohidrat, dan bantuan 

professional kesehatan), dan kolaborasi pemberian insulin (SIKI, 2018).   

Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam, masalah ketidakstabilan kadar glukosa darah teratasi sebagian 

dengan kadar gula darah sewaktu pasien pada hari ketiga yaitu pada jam 06.00 
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WITA : 183 mg/dl dan pada jam 22.00 WITA : 125 mg/dl, dengan kriteria hasil: 

pasien dan keluarga dapat mengerti dan mematuhi tentang penjelasan terapi yang 

diberikan. 

  

4.2.1.3 Diagnosa keperawatan gangguan integritas kulit/ jaringan berhubungan 

dengan neuropati perifer  

Pada saat pengkajian hari pertama didapatkan diagnosa keperawatan ketiga 

pada Ny. S yaitu gangguan integritas kulit/jaringan berhubungan dengan neuropati 

perifer. Hal ini sesuai dengan teori yang terdapat didalam buku SDKI dengan 

kriteria mayor dan minor yaitu terdapat kerusakan jaringan atau lapisan kulit pada 

jempol kaki sebelah kanan pasien, terdapat luka dengan panjang luka 5 cm, luas 

luka 1 cm, kedalaman luka 1 cm, derajat luka II, warna dasar luka nekrotik dan 

granulasi, tipe cairan/ eksudat  serous (PPNI, 2016). 

Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada Ny. S dengan 

masalah keperawatan gangguan integritas kulit/jaringan berhubungan dengan 

neuropati perifer penulis mencantumkan tujuan setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan integritas kulit/ jaringan membaik 

dengan kriteria hasil : tidak ada tambahan luka/ lesi pada kulit, perfusi jaringan 

baik, mampu melindungi kulit dan mempertahankan kelembapan kulit, integritas 

kulit yang baik bisa dipertahankan (sensasi, elastisitas, temperatur, hidrasi, 

pigmentasi). Rencana diagnosa gangguan integritas kulit/jaringan berhubungan 

dengan neuropati perifer meliputi: identifikasi penyebab gangguan integritas kulit 

(mis. perubahan sirkulasi, penurunan mobilitas), anjurkan minum air yang cukup, 
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anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, monitor karakteristik luka (warna, ukuran, 

bau), pertahankan teknik steril saat melakukan perawatan luka, ganti balutan 

sesuai jumlah eksudat, kolaborasi pemberian antibiotik (SIKI, 2018).   

Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam, masalah gangguan integritas kulit teratasi sebagian dengan 

terdapat kerusakan jaringan/ lapisan kulit pada jempol kaki sebelah kanan pasien 

dan terdapat luka dengan panjang luka 5 cm, luas luka 1 cm, kedalaman luka 1 

cm, derajat luka II, warna dasar luka nekrotik dan granulasi, tipe cairan/ eksudat  

serous serta tidak ada lesi atau luka tambahan disekitar luka pasien, dengan 

kriteria hasil: tidak terdapat luka atau lesi tambahan disekitar luka pasien.  

 

4.2.1.4 Diagnosa keperawatan defisit nutrisi berhubungan dengan 

ketidakmampuan mencerna makanan 

Pada saat pengkajian hari pertama didapatkan diagnosa keperawatan 

keempat pada Ny. S yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan 

mencerna makanan. Hal ini sesuai dengan teori yang terdapat didalam buku SDKI 

dengan kriteria mayor dan minor yaitu pasien mengatakan sering mual saat makan 

dan keluarga pasien juga mengatakan pasien mengalami penurunan berat badan 

hingga 11-15 kg. Hasil IMT pasien adalah 17,3 kg m
2
 (kategori underweighti) dan 

pasien juga terlihat tidak menghabiskan porsi makanannya (PPNI, 2016). 

Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada Ny. S dengan 

masalah keperawatan defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan 

mencerna makanan penulis mencantumkan tujuan setelah dilakukan tindakan 
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keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan defisit nutrisi dapat terpenuhi dengan 

kriteria hasil : pasien tidak mengeluh mual dan muntah, pasien menghabiskan 

porsi makanannya. Rencana diagnosa defisit nutrisi berhubungan dengan 

ketidakmampuan mencerna makanan meliputi: identifikasi status nutrisi, monitor 

asupan makanan, berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi, 

ajarkan diet yang diprogramkan, dan kolaborasi dengan ahli gizi untuk 

menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan (SIKI, 2018). 

Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam, masalah defisit nutisi teratasi sebagian dengan pasien 

mengatakan mual berkurang dan keluarga pasien mengatakan pasien sudah 

menghabiskan makanannya, dengan kriteria hasil: pasien tidak mengeluh mual 

dan muntah, pasien menghabiskan porsi makanannya. 

 

4.2.1.5 Diagnosa keperawatan gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan 

penurunan kekuatan otot 

Pada saat pengkajian hari pertama didapatkan diagnosa keperawatan 

kelima pada Ny. S yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan 

kekuatan otot. Hal ini sesuai dengan teori yang terdapat didalam buku SDKI 

dengan kriteria mayor dan minor yaitu keluarga pasien mengatakan aktivitas 

pasien dibantu oleh keluarga pasien, dan pada saat penilaian mobilisasi 

menggunakan metode Barthel Indeks nilai skore adalah 9 yang berarti pasien 

ketergantungan sedang, serta penilaian kekuatan otot pasien pada ekstremitas atas 
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kanan dan kiri adalah 5 dan 5 sedangkan pada ekstremitas bawah kanan dan kiri 

nilainya adalah 4 dan 5 (PPNI, 2016). 

Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada Ny. S dengan 

masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan 

kekuatan otot penulis mencantumkan tujuan setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan aktifitas fisik meningkat dengan 

kriteria hasil : melaporkan perasaan peningkatan kekuatan kemampuan dalam 

bergerak, pasien bisa melakukan aktivitas secara mandiri. Rencana diagnosa 

gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot meliputi: 

identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, libatkan keluarga untuk 

membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan, anjurkan mobilisasi dini, 

ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (mis. duduk di tempat tidur, 

duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi) (SIKI, 2018). 

Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam, masalah gangguan mobilitas fisik teratasi dengan pasien 

mengatakan pasien lebih sering melakukan aktiftas ringan seperti duduk diatas 

tempat tidur dan keluarga pasien mengatakan pasien sudah mulai makan tanpa 

dibantu oleh keluarga, dengan kriteria hasil: melaporkan perasaan peningkatan 

kekuatan kemampuan dalam bergerak, pasien bisa melakukan aktivitas secara 

mandiri. 
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4.2.1.6 Diagnosa keperawatan resiko infeksi berhubungan dengan ketidak 

adekuatan tubuh primer 

Pada saat pengkajian hari pertama didapatkan diagnosa keperawatan 

keenam pada Ny. S yaitu resiko infeksi berhubungan dengan ketidak adekuatan 

tubuh primer. Hal ini sesuai dengan teori yang terdapat didalam buku SDKI 

dengan kriteria mayor dan minor yaitu terdapat luka pada jempol kaki sebelah 

kanan dan hasil leukosit : 23,22 (PPNI, 2016). 

Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada Ny. S dengan 

masalah keperawatan resiko infeksi berhubungan dengan ketidak adekuatan tubuh 

primer penulis mencantumkan tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam, diharapkan risiko infeksi tidak terjadi dengan kriteria hasil: 

pasien dapat terhindar dari risiko infeksi, pasien mengetahui cara mencuci tangan 

dengan benar, pasien dan keluarga pasien dapat mengetahui tanda dan gejala 

infeksi. Rencana diagnosa resiko infeksi berhubungan dengan ketidak adekuatan 

tubuh primer meliputi: monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, cuci 

tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, 

jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara mencuci tangan dengan benar, 

anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, dan anjurkan meningkatkan asupan cairan 

(SIKI, 2018). 

Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam, masalah risiko infeksi teratasi dengan pasien dan keluarga 

pasien dapat melakukan teknik cuci tangan yang baik dan benar serta mengerti 

tentang penjelasan tanda dan gejala infeksi, serta tidak ada tanda-tanda infeksi 



88 

 

 

seperti abses, kemerahan dan luka atau lesi tambahan disekitar luka, dengan 

kriteria hasil: pasien dapat terhindar dari risiko infeksi, pasien mengetahui cara 

mencuci tangan dengan benar, pasien dan keluarga pasien dapat mengetahui tanda 

dan gejala infeksi.  

4.2.2 Pasien 2 

4.2.2.1 Diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera 

fisiologis 

Pada saat pengkajian hari pertama didapatkan diagnosa keperawatan 

pertama pada Ny. A adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera 

fisiologis. Hal ini sesuai dengan teori yang terdapat didalam buku SDKI dengan 

kriteria mayor dan minor adalah pasien mengeluh nyeri seperti tertusuk-tusuk 

pada pangkal paha hingga kaki sebelah kiri dengan skala 3 dan terus-menerus, 

pasien juga tampak meringis menahan nyeri dan selalu memegang daerah yang 

sakit (PPNI, 2016).  

Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada Ny. A dengan 

masalah keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologi 

penulis mencantumkan tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 

3x24 jam, diharapkan nyeri berkurang/ hilang dengan kriteria hasil: pasien 

menampakkan ketenangan, ekspresi muka pasien rileks, dan skala nyeri 0-2. 

Rencana diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik meliputi:   

Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, 

identifikasi skala nyeri, berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa 
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nyeri, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, kolaborasi pemberian 

analgetik, jika perlu (SIKI,2018). 

Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam, maka masalah nyeri akut teratasi dengan skala 1 dan ekspresi 

wajah pasieh rileks dengan kriteria hasil: pasien mendapatkan ketenangan dan 

ekspresi muka pasien rileks.  

 

4.2.2.2 Diagnosa keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan 

dengan resistensi insulin 

Pada saat pengkajian hari pertama didapatkan diagnosa keperawatan kedua 

pada Ny. A adalah ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan 

resistensi insulin. Hal ini sesuai dengan teori yang terdapat didalam buku SDKI 

dengan kriteria mayor dan minor adalah pasien mengatakan kadar glukosa pasien 

sering naik turun atau tidak stabil dengan hasil gula darah sewaktu (GDS) pada 

jam 22.00 WITA : 143 mg/dl dan jam 06.00 WITA : 293 mg/dl (PPNI,2016).  

Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada Ny. A dengan 

masalah keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan 

resistensi insulin penulis mencantumkan tujuan setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan kadar glukosa darah pasien stabil 

dengan kriteria hasil: gula darah dalam rentan stabil 70-130 mg/dl, pasien dan 

keluarga dapat mematuhi terapi, pasien dan keluarga mampu mengontrol glukosa 

darah secara mandiri. Rencana diagnosa ketidakstabilan kadar glukosa darah 

berhubungan dengan resistensi insulin meliputi: monitor kadar glukosa darah, 
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monitor intake dan output cairan, ajarkan pengelolaan diabetes (mis. Penggunaan 

insulin, obat oral, monitor asupan cairan, penggantian karbohidrat, dan bantuan 

professional kesehatan), dan kolaborasi pemberian insulin (SIKI, 2018).   

Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam, masalah ketidakstabilan kadar glukosa darah teratasi sebagian 

dengan kadar gula darah sewaktu pasien pada hari ketiga yaitu pada jam 06.00 

WITA : 232 mg/dl dan pada jam 22.00 WITA : 136 mg/dl, dengan kriteria hasil: 

pasien dan keluarga dapat mengerti dan mematuhi tentang penjelasan terapi yang 

diberikan. 

 

4.2.2.3 Diagnosa keperawatan gangguan integritas kulit/jaringan berhubungan 

dengan neuropati perifer 

Pada saat pengkajian hari pertama didapatkan diagnosa keperawatan ketiga 

pada Ny. A yaitu gangguan integritas kulit/jaringan berhubungan dengan 

neuropati perifer. Hal ini sesuai dengan teori yang terdapat didalam buku SDKI 

dengan kriteria mayor dan minor yaitu terdapat kerusakan jaringan atau lapisan 

kulit pada telapak kaki sebelah kiri pasien, terdapat luka dengan panjang luka 3, 

luas luka 1 cm, kedalaman luka 3 cm, derajat luka II, warna dasar luka kuning/ 

sloughy, tipe cairan/ eksudat purulent (kental mengandung nanah) (PPNI, 2016). 

Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada Ny. A dengan 

masalah keperawatan gangguan integritas kulit/jaringan berhubungan dengan 

neuropati perifer penulis mencantumkan tujuan setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan integritas kulit/ jaringan membaik 
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dengan kriteria hasil : tidak ada tambahan luka/ lesi pada kulit, perfusi jaringan 

baik, mampu melindungi kulit dan mempertahankan kelembapan kulit, integritas 

kulit yang baik bisa dipertahankan (sensasi, elastisitas, temperatur, hidrasi, 

pigmentasi). Rencana diagnosa gangguan integritas kulit/jaringan berhubungan 

dengan neuropati perifer meliputi: identifikasi penyebab gangguan integritas kulit 

(mis. perubahan sirkulasi, penurunan mobilitas), anjurkan minum air yang cukup, 

anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, monitor karakteristik luka (warna, ukuran, 

bau), pertahankan teknik steril saat melakukan perawatan luka, ganti balutan 

sesuai jumlah eksudat, kolaborasi pemberian antibiotik (SIKI, 2018).   

Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam, masalah gangguan integritas kulit teratasi sebagian dengan 

terdapat kerusakan jaringan atau lapisan kulit pada telapak kaki sebelah kiri 

pasien, terdapat luka dengan panjang luka 3 cm, luas luka 1 cm, kedalaman luka 3 

cm, derajat luka II, warna dasar luka kuning/ sloughy, tipe cairan/ eksudat 

purulent (kental mengandung nanah) , dengan kriteria hasil: tidak terdapat luka 

atau lesi tambahan disekitar luka pasien.  

 

4.2.2.4 Diagnosa keperawatan konstipasi berhubungan dengan agen farmakologis 

Pada saat pengkajian hari pertama didapatkan diagnosa keperawatan 

keempat pada Ny. A yaitu konstipasi berhubungan dengan agen farmakologis. Hal 

ini sesuai dengan teori yang terdapat didalam buku SDKI dengan kriteria mayor 

dan minor yaitu pasien mengatakan belum ada buang air besar sejak 1 bulan yang 



92 

 

 

lalu dan konsistensi feses keras, pasien mengatakan sejak mengkonsumsi obat 

Metformin pasien sering mengalami konstipasi (PPNI, 2016). 

Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada Ny. A dengan 

masalah keperawatan konstipasi berhubungan dengan agen farmakologis penulis 

mencantumkan tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, 

diharapkan tidak ada konstipasi, dengan kriteria hasil: pasien dapat buang air 

besar dan konsistensi feses lunak. Rencana diagnosa konstipasi berhubungan 

dengan agen farmakologis meliputi: periksa pergerakan usus, karakteristik feses, 

identifikasi faktor risiko konstipasi (mis. obat-obatan, tirah baring, dan diet rendah 

serat), dan anjurkan diet tinggi serat (SIKI, 2018).   

Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam, masalah konstipasi belum teratasi dengan pasien mengatakan 

masih belum mengalami buang air besar, dengan kriteria hasil: pasien dapat buang 

air besar dan konsistensi feses lunak. 

 

4.2.2.5 Diagnosa keperawatan resiko infeksi berhubungan dengan ketidak 

adekuatan tubuh primer 

Pada saat pengkajian hari pertama didapatkan diagnosa keperawatan 

kelima pada Ny. A yaitu resiko infeksi berhubungan dengan ketidak adekuatan 

tubuh primer. Hal ini sesuai dengan teori yang terdapat didalam buku SDKI 

dengan kriteria mayor dan minor yaitu terdapat luka pada telapak kaki sebelah kiri 

dan terdapat abses pada luka pasien, suhu pasien 37.4
ᵒ
C, dan hasil leukosit : 18.72 

(PPNI, 2016). 
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Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada Ny. A dengan 

masalah keperawatan resiko infeksi berhubungan dengan ketidak adekuatan tubuh 

primer penulis mencantumkan tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam, diharapkan risiko infeksi tidak terjadi dengan kriteria hasil: 

pasien dapat terhindar dari risiko infeksi, pasien mengetahui cara mencuci tangan 

dengan benar, pasien dan keluarga pasien dapat mengetahui tanda dan gejala 

infeksi. Rencana diagnosa resiko infeksi berhubungan dengan ketidak adekuatan 

tubuh primer meliputi: monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, cuci 

tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, 

jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara mencuci tangan dengan benar, 

anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, dan anjurkan meningkatkan asupan cairan 

(SIKI, 2018). 

Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam, masalah risiko infeksi teratasi sebagian dengan pasien dan 

keluarga pasien dapat melakukan teknik cuci tangan yang baik dan benar serta 

mengerti tentang penjelasan tanda dan gejala infeksi namun, terdapat tanda-tanda 

infeksi seperti abses pada luka pasien, dengan kriteria hasil: pasien dapat terhindar 

dari risiko infeksi, pasien mengetahui cara mencuci tangan dengan benar, pasien 

dan keluarga pasien dapat mengetahui tanda dan gejala infeksi.  

4.3 Perbandingan 

Diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera 

fisiologi menurut penulis, didapatkan data evaluasi yang muncul pada pasien 1 

dan pasien 2 pada perawatan hari kedua mengalami penurunan tingkat skala nyeri 
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menjadi skala 1 (nyeri sedang) serta didukung dengan prilaku pasien yang mampu 

menunjukkan sikapnya dalam mengontrol nyeri dengan menunjukkan ekspresi 

wajah yang tenang dan tidak terlihat gelisah, pasien pun melaporkan merasa 

nyaman dan rileks saat diberikan teknik relaksasi nafas dalam maupun setelahnya.  

Terhadap kriteria hasil dan tujuan yang sudah ditetapkan juga terdapat pada teori 

menurut Smeltzer & Bare (2002), yang dikutip oleh Muchlisin Riadi (2016),  

pemberian teknik relaksasi nafas dalam selain dapat menurunkan intensitas nyeri, 

teknik relaksasi napas dalam juga dapat meningkatkan ventilasi paru dan 

meningkatkan oksigen darah sehingga membuat pasien merasa rileks.  

 Menurut penulis yang mempengaruhi perubahan intensitas skala nyeri 

yang dirasakan sesuai dengan teori yang ada, bahwa saat pemberian teknik 

relaksasi nafas dalam perlu memperhatikan pendekatan antara pasien dengan 

perawat saat berkomunikasi dan menenangkan pasien pun merasa lebih 

diperhatikan sehingga dapat menimbulkan rasa nyaman dan aman yang akan 

berpengaruh pada skala nyeri yang dirasakan. 

 Diagnosa keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan 

dengan resistensi insulin. Menurut penulis asuhan keperawatan yang dilakukan 

penulis didapatkan pada saat pengkajian terdapat perbandingan data hasil gula 

darah sewaktu (GDS) antar pasien 1 dan pasien 2 yaitu hasil GDS pasien 1 adalah 

220 mg/dl dan hasil GDS pasien 2 adalah 293 mg/dl. Namun, berdasarkan hasil 

penelitian Amir, Wungouw & Pangemanan (2015), selain indeks massa tubuh, 

umur juga berhubungan dengan resiko peningkatan kadar glukosa darah, dengan 
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semakin bertambahnya umur kemampuan jaringan mengambil glukosa darah juga 

akan semakin menurun. 

  Hal ini disebabkan karena faktor dari IMT pasien 1 dan pasien 2 terdapat 

perbedaan yakni pasien 1 memiliki IMT: 17,3 kg/m
2 

(kategori underweight), 

sedang pasien 2 memiliki hasil IMT: 21 (kategori normal) dan juga di dukung 

oleh lamanya pasien menderita penyakit diabetes mellitus yakni pasien 1 

menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2 sejak 5 tahun yang lalu, sedangkan 

pada pasien 2 menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2 sejak 8 tahun yang lalu.

 Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Rosalina (2008) yang dikutip 

oleh jurnal dari Amir, Wungouw & Pangemanan (2015), didapatkan bahwa IMT 

memiliki hubungan signifikan yang bernilai positif dengan kadar glukosa darah 

sewaktu. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan di Goyang Korea, 

didapatkan bahwa terjadi peningkatan kadar glukosa darah seiring dengan 

peningkatan indeks massa tubuh. Selain itu, pada penelitian di Palembang dengan 

menggunakan uji statistik Chi Squere juga didapatkan hubungan yang signifikan 

antara IMT responden dan kejadian DM Tipe 2.     

 Diagnosa keperawatan kerusakan integritas kulit/ jaringan berhubungan 

dengan neuropati perifer. Menurut penulis, asuhan keperawatan yang dilakukan 

didapatkan data dari pasien 1 dan pasien 2 menunjukkan terjadi kerusakan 

integritas pada kulit/ jaringan pada pasien dengan masing-masing luka 

mempunyai karakteristik, ukuran serta letak yang berbeda. Pada pasien 1 terdapat 

luka dibagian jempol kaki sebelah kanan dengan panjang luka 5 cm, luas luka 1 

cm,kedalaman luka 1 cm,  derajat luka II, warna dasar luka nekrotik dan granulasi, 
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serta tipe cairan/ eksudat  serous. Sedangkan pada pasien 2, terdapat luka dibagian 

telapak kaki sebelah kiri dengan panjang luka 3 cm, luas kuka 1 cm, kedalaman 

luka 3 cm, derajat luka II, warna dasar luka kuning/ sloughy, dan tipe cairan/ 

eksudat purulent (kental mengandung nanah). Menurut Yunus (2015), faktor yang 

mempengaruhi lama penyembuhan luka adalah usia yang mengalami perubahan 

fisiologis secara drastic menurun dengan cepat setelah usia 45 tahun. Faktor yang 

mempengaruhi adalah jumlah elastin yang menurun dan proses regenerasi kolagen 

yang berkurang akibat penurunan metabolisme sel. Terdapat faktor lainnya yaitu 

jenis kelamin, menurut Mayoclinic (2010), penyebab banyaknya angka kejadian 

luka berawal dari kejadian DM pada perempuan karena terjadinya penurunan 

hormon esterogen akibat menopause. Hormon esterogen dan progesterone dapat 

mempengaruhi sel-sel untuk merespon insulin karena setelah perempuan 

mengalami menopause perubahan kadar hormon akan memicu naik turunnya 

kadar gula darah. Faktor selanjutnya adalah stadium luka diabetes, selain terdapat 

pengkajian stadium luka, pengkajian dari warna dasar luka juga sangat 

mendukung dalam proses penyembuhan ulkus (Irma, 2013). Faktor selanjutnya 

adalah lama perawatan luka, menurut Irma (2013) bahwa waktu yang dibutuhkan 

selama perawatan dalam penyembuhan ulkus adalah 2-3 minggu untuk stadium I, 

3 minggu – 2 bulan untuk stadium II, >2 bulan untuk stadium III, dan 3-7 bulan 

untuk stadium IV. Faktor terakhir adalah jadwal perawatan luka, kepatuhan 

terhadap jadwal perawatan luka yang telah ditetapkan oleh terapis merupakan 

salah satu langkah untuk mempertahankan kondisi lingkungan luka yaitu tetap 
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mempertahankan suasana lembab pada luka bila di pandang dari sisi balutan luka 

(Suwondo, 2013).      

 Diagnosa keperawatan defisit nutrisi berhubungan dengan 

ketidakmampuan dalam mencerna makanan. Menurut penulis, asuhan 

keperawatan yang dilakukan didapatkan data evaluasi yang muncul pada pasien 1 

mengalami mual dapat berkurang sehingga porsi makan habis. Hal ini berbeda 

dengan pasien 2 yang tidak memiliki masalah keperawatan defisit nutrisi. Pada 

pasien 2 tidak mengalami mual pada saat makan sehingga porsi makan pada 

pasien 2 selalu habis. Komplikasi mual dan muntah merupakan salah satu tanda 

umum yang dirasakan oleh penderita diabetes. Hal ini dijelasakan dalam artikel 

Medicenet Web (2018), salah satu dari komplikasi jangka panjang diabetes adalah 

neuropati atau gangguan serabut saraf. Bila hal ini terjadi pada serabut saraf di 

lambung, akan terjadi gangguan pada gerak lambung dalam upaya mengosongkan 

isinya kedalam usus halus. Akibatnya, timbul sensasi perut terasa penuh, disertai 

mual hingga muntah. Mual dan muntah pada penderita diabetes juga dapat 

disebabkan oleh gangguan keseimbangan kadar gula dalam darah baik kadar gula 

yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi. 

 Diagnosa keperawatan konstipasi berhubungan dengan agen 

farmakologis. Menurut penulis, asuhan keperawatan yang dilakukan penulis 

didapatkan data evaluasi yang muncul pada pasien 2 dengan masalah konstipasi 

belum teratasi. Pasien 2 mengatakan sejak mengkonsumsi obat Metformin pasien2 

sering mengalami konstipasi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Yuniar et 

all (2012), metformin diketahui menimbulkan efek samping berupa kelainan 
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konsistensi feses, konstipasi, dan dyspepsia (1-5%). Hal ini tidak terjadi pada 

pasien 1 karena pasien 1 mengkonsumsi obat yang berbeda dengan pasien 2.  

 Diagnosa keperawatan gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan 

penurunan kekuatan otot. Menurut penulis asuhan keperawatan yang dilakukan 

penulis didapatkan data evaluasi yang terdapat pada pasien 1 yang menunjukkan 

peningkatan dalam beraktivitas sesuai dengan kriteria hasil, walaupun bertahap 

dan dengan bantuan perawat atau keluarga. Namun, dalam masalah keperawatan 

ini tidak terjadi pada pasien 2 dan pasien 2 melakukan aktivitas sehari-harinya 

dengan mandiri. Pada pasien 1 hanya dapat merubah posisi jika dibantu keluarga 

sedangkan pada pasien 2 sesuai dengan teori yaitu pasien dapat merubah posisi 

secara mandri dari berbaring menjadi duduk secara mandiri. Berdasarkan teori 

menurut Hidayat, 2012  bahwa mobilisasi dilakukan secara bertahap, pada hari  

pertama dimulai dengan fleksi dan ekstensi jari-jari kaki, serta fleksi dan ekstensi 

pergelangan kaki, hari kedua rotasi paha, abduksi pangkal paha, hari ketiga fleksi 

dan ekstensi lutut dan pada teori widuri, 2010 dijelaskan bahwa faktor yang 

mempengaruhi mobilisasi seseorang, tingkat usia, status perkembangan, kesehatan 

fisik, tingkat energi, emosi, gaya hidup, kebudayaan, nurisi dan pekerjaan. 

 Pada pasien 1 hanya sebagai ibu rumah tangga sedangkan pasien 2 

sebagai pegawai swasta. Dilihat dari faktor umur, pasien 1 memiliki umur 51 

tahun sedangkan pada pasien 2 memilki umur 36 tahun. Sedangkan dari letak dan 

ukuran luka pada masing-masing pasien yaitu, pasien 1 memiliki letak luka di 

bagian jempol kaki kanan dengan panjang luka 5 cm atau lebih besar disbanding 

dengan luka pasien 2 yang terletak di telapak kaki dengan panjang luka hanya 3 
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cm. Jadi meningkatnya tingkat mobilisasi pada pasien diabetes mellitus tipe II 

berbeda dikarenakan ukuran luka kedua pasien tidak sama dan faktor usia antara 

masing-masing pasien, dimana luka pasien 2 hanya berukuran 3 cm yang 

menyebabkan pasien 2 melakukan aktivitas secara mandiri dan didukung dengan 

usia yang lebih muda di banding dengan pasien 1 yang mempengaruhi tingkat 

mobilisasi atau aktivitas. 

 Diagnosa keperawatan risiko infeksi berhubugan dengan ketidak 

adekuatan tubuh primer. Menurut penulis asuhan keperawatan yang dilakukan 

penulis didapatkan data evaluasi yang muncul pada pasien 1 risiko infeksi 

menurun, namun  pasien 2 masalah keperawatan risiko infeksi hanya teratasi 

sebagian karena terdapat abses pada luka pasien. Menurut penelitian yang 

dilakukan Rosaliya, 2012 ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya 

infeksi luka yaitu usia, lama perawatan, proses perawatan pasien selama rawat 

inap. 

 Menurut penulis semakin cepat infeksi disadari dan dideteksi maka 

semakin besar pula kemungkinan infeksi dapat diatasi sebelum menjadi infeksi 

sistemik. Risiko infeksi dapat muncul ketika proses pembedahan berakhir dan 

tidak adanya perawatan pada luka. Pada pasien diabetes mellitus tipe II 

memungkinkan pasien mengalami komplikasi apabila tidak dilakukan perawatan 

yang benar seperti tidak menjaga kebersihan diri akan mengakibatkan infeksi, 

tindakan monitoring infeksi dan pemberian antibiotik pada penelitian ini memang 

berpengaruh terhadap risiko infeksi, sesuai dengan penulisan sebelumnya oleh 
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Langi (2011), yang meneliti tentang penatalaksanaan ulkus kaki diabetes secara 

terpadu.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian asuhan keperawatan pada pasien 1 dan 2 

dengan Diabetes Mellitus Tipe II dan pada pembahasan BAB 4 maka kesimpulan 

dan saran adalah sebagai berikut :  

5.1 Kesimpulan  

5.1.1 Pengkajian 

Hasil pengkajian yang ditemukan dari dua kasus yang sama yaitu 

pengkajian pasien 1 pada tanggal 06 Mei 2019 dan pengkajian pada pasien 2 pada 

tanggal 06 Mei 2019. Pada kasus ditemukan data adanya gejala yang sama pada 

klien 1 dan klien 2 yaitu mengalami ketidakstabilan kadar glukosa darah. Namun 

terdapat perbedaan keluhan pada pasien 1 dan 2 yaitu pada pasien 1 mengatakan 

nyeri pada ulu hati sedangkan pada pasien 2 mengatakan nyeri pada pangkal paha 

hingga kaki bagian kiri dengan intensitas, frekuensi juga skala yang sama. 

Perbedaan selanjutnya antara pasien 1 dan pasien 2 adalah kadar glukosa yaitu 

pasien 1 memiliki hasil GDS: 220 mg/dl dan pasien 2 memiliki hasil GDS: 293 

mg/dl. Perbedaan selanjutnya terletak pada luka yang dimiliki masing-masing 

pasien, yaitu pada pasien 1 memiliki letak luka pada jempol kaki bagian kanan 

dengan panjang luka 5 cm, luas luka 1 cm, kedalaman luka 1 cm, warna dasar 

luka nekrotik dan granulasi, tipe cairan/ eksudat  serous. Sedangkan, pada pasien 2 

memiliki letak luka pada telapak kaki sebelah kiri dengan panjang luka 3 cm, 
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luas luka 1 cm, kedalaman luka 3 cm, warna dasar luka kuning/ sloughy, dan tipe 

cairan/ eksudat purulent (kental mengandung nanah). Perbedaan selanjutnya pada 

pasien 1 dan pasien 2 yaitu pasien 1 mengalami mual pada saat makan sehingga 

porsi makannya tidak habis sedangkan pada pasien 2 tidak mengalami mual 

sehingga pasien 2 selalu menghabiskan makanannya. Namun, pada pasien 2 

mengalami konstipasi sejak mengkonsumsi rutin obat Glimepidine. Perbedaan 

selanjutnya pada pasien 1 dan pasien 2 pada saat dilakukan penilaian Barther 

Indeks pada pasien 1 mengalami ketergantungan sedang sedangkan pada pasien 2 

mengalami ketergantungan ringan. 

5.1.1 Diagnosa Keperawatan 

Seperti yang dikemukakan beberapa para ahli sebelumnya daftar diagnosa 

keperawatan pada bab 2 di temukan diagnosa keperawatan tambahan dengan 

kasus nyata yang didapat pada kedua pasien dengan diabetes mellitus tipe II. 

Tambahan tersebut yaitu dari 5 diagnosa keperawatan berdasarkan teori yang 

dikemukakan oleh para ahli, pada pasien 1 dan  2 terdapat 2 diagnosa keperawatan 

tambahan yang muncul yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan 

mencerna makanan dan konstipasi berhubungan dengan agen farmakologis.  

5.1.2 Perencanaan  

Perencanaan yang digunakan dalam kasus pada kedua pasien dengan teori 

hampir semua intervensi setiap diagnosa dapat sesuai dengan kebutuhan pasien.  
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5.1.3 Implementasi  

Pelaksanaan tindakan kasus ini di laksanakan sesuai dengan intervensi 

yang sudah dibuat, sesuai dengan kebutuhan kedua pasien dengan Diabetes 

Melitus Tipe II. 

5.1.4 Evaluasi  

Akhir dari proses keperawatan adalah evaluasi terhadap asuhan 

keperawatan yang diberikan. Pada evaluasi yang penulis lakukan pada pasien 1 

berdasarkan kriteria yang penulis susun terdapat 3 diagnosa keperawatan yang 

telah teratasi dengan baik sesuai rencana yaitu nyeri akut berhubungan dengan 

agen pencedera fisiologis, gangguan mobilitas fisik, dan risiko infeksi. 

Sedangkan, pada pasien 2 berdasarkan kriteria yang penulis susun terdapat 1 

diagnosa keperawatan yang telah teratasi dengan baik sesuai rencana yaitu nyeri 

akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis.  

5.1 Saran 

5.2.1.   Bagi Instansi Rumah Sakit 

Dapat memaksimalkan asuhan keperawatan guna mencegah 

komplikasi dan infeksi yang dapat membawa masalah lainnya dikemudian hari 

agar pelayanan rumah sakit semakin maksimal. 

Menyusun standar operasional prosedur tentang pengelolaan diabetes, 

diet diabetes serta pencegahan infeksi pasien diabetes melitus tipe II. 
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5.2.2.   Bagi subyek/responden 

 Menjadikan ilmu yang telah diajarkan peneliti guna bekal dalam 

perawatan lanjutan klien dirumah sampai luka sembuh. 

5.2.3. Bagi peneliti selanjutnya 

Perlunya dilakukan observasi secara berkelanjutan oleh penulis, yang 

diharapkan hasil evaluasi setelah diberi tindakan dapat berlangsung terus menerus 

sampai klien selesai perawatan. Kemudian dilakukannya penelitian yang lebih 

mendalam tentang pencegahan infeksi lanjutan pada kasus-kasus lain yang terjadi 

di rumah sakit. 
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