
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Pengertian 

Menurut Hidayat (2006), sindrom nefrotik adalah suatu sidroma yang 

ditandai dengan proteinuria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia, dan edema. 

Sindrom ini dapat terjadi karena adanya faktor yang menyebabkan 

permeabilitas  

Sindrom nefrotik merupakan keadaa klinis yang meluti proteinuria 

masif, hipoalbuminemia, hiperlipemia, dan edema. Kelainan tersebut dapat 

terjadi sebagai  

1. Penyakit primer yang dikenal dengan nama nefrosis idopatik, nefrosis 

masa kanak–kanak atau sindrom nefrotik dengan perubahan minimal 

(MCNS; minimal – chage nephrotic syndrome); 

2. Gangguan sekunder yang terjadi sebagai manifestasi klinis setelah atau 

menyertai kerusakan glomerulus yang disebabkan oleh etiologi yang 

diperkirakan atau dketahui; atau 

3. Bentuk kongenital yang diturunkan sebagai kelainan autosomal-resesif. 

Sindrom nefrotik ditandai dengan peningkatan permeabilitas glomerulus 

terhadap protein plasma yang mengakibatkan urine. Glomerolus yang 

pertama dalam tahap awal pembentukan urine, dan laju filtrasi bergantung 

pada keutuhan membran glomerulus. Pembahasan berikut ini akan 

difokuskan pada MCNS karena presentasi sindrom Nefrotik tersebut 

sebesar 80% dari semua kasus sindrom nefrotik (Wong, 2009). 
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Sindrom nefrotik adalah keadaan klinis yang ditandai oleh proteinuria 

mass, hipoproteinemia, oedema dan dapat disertai dengan hiperlipidemia 

(Syarifudin, 2005)    

 

B.  Anatomi Dan Fisiologi 

1. Sistem perkemihan  

  

Gambar 2.1 Reflek Berkemih (H. Syaifuddin 20011).  

Menurut Guyton, dan Hall (2008), Dua ginjal terletak pada dinding 

posterior abdomen, diluar rongga peritoneum. Setiap ginjal pada orang 

dewasa beratnya kira-kira 150 gram dan kira-kira seukuran kepalan 

tangan. Sisi medial setiap ginjal merupakan daerah lekukan yang disebut 

hilum tempat lewatnya arteri dan vena renalis, cairan limfatik, suplai saraf, 

dan ureter yang membawa urin akhir dari ginjal kekandung kemih, tempat 

urin disimpan hingga di keluarkan. Ginjal dilingkupi oleh kapsul fibrosa 

yng keras untuk melindungi stuktur dalamnya yang paruh. Jika ginjal 

dibagi dua dari atas kebawah, dua daerah utama yang dapat di gambarkan 
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yaitu korteks di bagian luar dan medula di bagian dalam. Medulla ginjal 

terbagi menjadi beberapa masa jaringan berbentuk kerucut yang disebut 

piramida ginjal. Dasar dari setiap piramida dimulai pada perbatasan antara 

korteks dan medula serta berakhir di papilla, yang menonjol kedalam 

ruang pelvis ginjal, yaitu sambungan dari ujung ureter bagian atas yang 

berbentuk corong. Batas luar pelvis terbagi menjadi kantong-kantong 

dengan ujung terbuka yang diebut kaliset mayor, yan meluas kebawah dan 

terbagi menjadi kaliset minor, yang megumpulkan urin dari tubulus 

kesetiap papilla. 

Pada perkemihan ginjal tesusun atas korteks dan medulla. Medula 

sendiri terdiri atas beberapa pyramid – piramid yang berjumlah kira – kira 

8 – 18 buah, dari jumlah tersebut dikira – kira ada 12 buah dan setiap 

piramida dipisahkan oleh kolumna bertini. Dari dasar piramid ini ditutupi 

oleh korteks, sedangkan puncaknya adalah papilla marginalis yang 

menonjol kedalam kaliks minor. Dari kaliks minor akan bersatu menjadi 

kaliks mayor yang bejumlahnya atas 2 sampai 3 di setiap ginjal. Kalis 

mayor dan minor bersatu akan terbentuknya pelvis renalis yan erfunsi 

sebagi urinaria (Price,2013). 

Dalam suplai darah ginjal akan mengalir kedua ginjal normalnya 

sekitar 22% dari curah jantung atau 1100 ml/menit. Arteri renalis 

membawa darah murni dari aorta abdominalis ke ginjal. Cabang – cabang 

beranting banyak di dalam ginjal dan menjadi artiola aferen (arteriolae 

afferents) dan masing – masing membentuk simpul dari kapiler didalam 

salah satu badan Malpighi – inilah glomerulus. Pembuluh eferen kemudian 
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tampil sebagai arteriola eferen (arteriolae afferentes) yang bercabang – 

cabang membentuk jaringan kapiler sekeliling tubulus uriniferus. Kapiler – 

kapiler ini kemudian bergabung lagi untuk membentuk vena fenalis, yang 

membawa darah dari ginjal ke vena kava inferior. Maka darah yang 

beredar dalam ginjal mempunyai dua kelompok kapiler, yang bertujuan 

agar darah dapat lebih lama berada diskitar tubulus uriniferus, karena 

fungsi ginjal tergantung dari hal itu, Guyton dan Hall, (2008) 

Glomerulus adalah suatu saluran saringan yang setiap menit kira – 

kira 1 liter darah yang megandung 500 ccm plasma, mengalir melalui 

semua glomeruli dan sekitar 100 ccm/ 10% dari itu disaring keluar. Plasma 

yang berisi garam, glukosa, dan benda halus lainya, dan akan disaring. Sel 

dan protein plasma terlalu besar untuk dapat menembusi pori saringan dan 

tetap tinggal dalam aliran darah. 

Cairan yang disaring, yaitu filtrate glomerulus, kemudian mengalir 

mengalir melalui tubula renalis dan sel – selnya menyerap semua bahan 

yan diperlukan tubuh dan ditinggalkan yang tidak diperlukan. Dengan 

mengubah – ubah jumlah yang diserap atau yang ditinggalkan dalam 

tubula, maka sel dapat mengatur susunan urine disatusisi dan susunan 

darah di sisi sebaliknya. Dalam keadaan normal semua glukosa diabsorsi 

kembali, air se bagaian di keluarkan. Dalam keadaan tertentu tubula 

menambahkan bahan pada urine maka sekresi terdiri atas tiga faktor yaitu: 

a. Filtrasi glomerulus 

b. Reabsorpsi tubula 
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c. Sekresi tubula 

Perbandingan jumlah yang disaring oleh glomerulus setiap hari dengan 

jumlah yang biasanya dikeluarkan mejadi urine maka kita dapat lihat besar 

daya selektif sel tubuh. 

Tabel, 2.1 Tabel kriteria hasil cairan yang disaring oleh ginjal. 

Jenis Yang Disaring  Disaring  Dikeluarkan  

Air  
Garam  
Glukosa  
Urea  

150 liter 
700 gram 
170 gram 
50 gram 

11/2 liter   
15 gram 
0 gram 
30 gram 

Sumber; Buku Anatomi dan Fisiologi Untuk Paramedis, (Pearce, 2006)  

Pembentukan urin dimulai dari gromerulus, dimana pada 

glomerulus ini filtrate dimulai, filtrat adalah isosmatik dengan plasma pada 

angka 285 mosol. Pada akhir tubulus proksimal 80% filtrat telah 

diabsorbsi meskipun kontraksinya masih tetap besar 285 mosmol. Saat 

infiltrat bergerak ke bawah melalui bagian desenden lengkung henle, 

kosentrsi filtrate bergerak keatas melalui bagian asenden, kosentrasi 

makinlama makin encer sehingga akhirnya menjadi hipoosmotik pada 

ujung atas melengkung. Saat filtrasi begerak sepanjang tubulus distal, 

filtrate menjadi semakin pekat sehingga akhirnya hisoosmotik dengan 

plasma darah pada ujng duktus pengumpul. Ketika filtrate bergerak turun 

melaui dukus menggumal, sekitar 99% air sudah diabsorbsi dan hanya 

sekitar 1% yang di ekskresikan sebagai urin atau kemih (Price, 2013). 
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2.  Fisiologi 

Satuan fungsional ginjal disebut nefron. Ginjal mempunyai lebih 

kurang 1,3 juta nefron yang selama 24 jam dapat menyaring 170 liter 

darah dari arteri renalis. Lubang yang terdapat pada piramid renal masing - 

masing membentuk simpul satu badan malfigi yang disebut glomerulus. 

 

Nefron adalah masa tubulus mikroskopis ginjal yang merupakan 

satuan fungsional ginjal. Nefron menyaring darah dan mengontrol 

komosisinya, setiap nefron berawal dari berkas kapiler yang terdiri dari: 

a.   Glomerulus  

Merupakan gulungan atau ayaman kapiler yang terletak di 

dalam kapsula bowman (ujung buntu tubulus ginjal yang terbentuknya 

sepertu kapsula cekung yang menutupi glomerulus yang saling 

melilitkan diri). Glomerulus menerima darah dari arteriola aferen dan 

meluruskan darah ke siste vena melalui arteriola eferen. Natrium secar 

bebas difiltrasi dalam glomerulus sesuai dengan kosentrasi dalam 

plasma. Kalium juga difiltrasi secara bebas. Diperiraka 10%-20% 

kalium plasma terikat oleh protein dan tidak bebas difiltrasi sehingga 

kalium dalam keadaan normal. 

b. Tubulus proksimal konvulta. 

Merupakan tubulus ginjal yang langsung berhubugan dengan 

kapsula bowman dengan panjang 15 mm, dan diameter 55 mm. Bentuk 

berkelok – kelok menjalar dar kortek ke bagian medula dan kembali ke 
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korteks. Sekitar 2/3 dari natrium yang terfiltrasi diabsorpsi secara 

isotonik bersama klorida dan melibatkan transportasi aktif natrium. 

Peningkatan reabsorpsi natrium akan megurangi pengelaran air dan 

natrium. Hal ini dapat megganggu pengenceran dan pemekatan urine 

yang normal. Kalium direabsorpsi lebih dari 70% kemugkina dengan 

mekanisme tansprtasi aktif akan terpisah dari resorpsi natrium. 

c. Ansa Henle 

Berbentuk tebal dan lurus diteruskan ke segmen tipis kemudian 

kesegmen tebal, panjang 12 mm, total panjang ansa henle 2 – 14 mm. 

klorida secara aktif diserap kembali pada cabang asenden anse henle 

dan natrium bergerak secara pasif untuk mempertahankan kenetralan 

listrik. Seikitar 25% natium yang di filtrasi diserap kembali Karena 

neufron bersifat tidak permeable terhadap air. Resorpsi klorida dan 

natrium di pars asendens penting untuk pemekatan urine. Karena  

membantu mempertahankan integritas gradiens konsentrasi medula. 

Kalium terfiltrasi sekitar 20% - 25% diabsorpsi pada pars asenden 

lengkung henle proses pasti terjadi karena gradien elektrokimia yang 

timbul sebagai akibat dari reabsorpsi aktif klorida pada segmen nefron 

ini. 

d. Tubulus distal konvulta. 

Tubulus distal dari masin – masing nefron bemuara ke duktus 

kolgens yang panjangnya 20 mm. Masing – masing duktus kolegens 

berjalan melalui korteks dan medula ginjal, bersatu membentuk suatu 
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duktus yang berjalan lurus dan bermuara ke dalam duktus belini 

seratusnya menuju kaliks minor ke kaliks mayor. Akirnya 

pengosongan isinya ke dalam pelvis renalis pada apek masing – 

masing piramid medula ginjal. Panjang nefron keseluruhan di tambah 

dengan duktus koligens 45 – 65 mm. Nefron yang berasal dari 

glomerulus korteks (nefron korteks), mempunyai ansa Henley yang 

memanjang kedalam piramid medula. Dalam kedalam normal sekitar 5 

– 10% natrium terfiltrasi mencapai daerah reabsorpsi di bagian distal. 

Mekanisme pasti reabsorpsi natrium pada daerah ini ditukar dengan 

ion hidrogen atau kalium dari bawah pengaruh aldosterone. 

e. Duktus Koligen Medula  

Merupakan saluran metabolik tidak aktif, tetapi pengaturan 

secara halus ekskresi natrium urine terjadi disini dengan aldosteron 

yang paling berperan terhadap reabsorpsi natrium. Peningkatan 

aldosterone dihubungkan dengan peningkatan reabsorpsi natrium. 

Duktus ini memiliki kemampuan mereabsorpsi dan menyekresi 

kalium. Ekskesi aktif kalium diperlihatkan pada duktus koligen 

kontikal dan dikendalikan oleh aldosterone. Reabsorsi aktif kalium 

murni terjadi dalam duktus koligen medula, (Syaifuddin, 2011). 

Menurut Guyton, dan John, (2007), fungsi nefron masing – 

masing ginjal manusia terdiri  dari kurang lebih 1 juta nefron, masing – 

masing mampu membentuk urine. Ginjal tidak dapat membentuk 

nefron baru. Oleh karena itu pada trauma ginjal, penyakit ginjal atau 
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proses penuaan yang normal, akan terjadi penurunan nefron secara 

bertahap. Setelah usia 40 tahun, jumlah nefron yang berfungsi biasanya 

menurun kira – kira 10% setiap tahun; jadi pada usia 80 tahun, jumlah 

nefron yang berfungsi 40% lebih sedikit dari pada ketika usia 40 tahun. 

Berkurangnya fungsi ini tidak mengancam jiwa karena perubahan 

adaktif sisa nefron menyebabkan nefron tersebut dapat 

mengekskresikan air, elektrolit, dan produk sisa dalam jumlah yang 

tepat setiap nefron terdiri dari :  

(1).  Glomerulus (sekupulan kapiler glomerulus) yang dilalui sejumlah 

besar cairan yang difiltrasi dari darah, dan 

(2).  Tubulus yang panjang tempat cairan hasil filtrasi diubah menjadi 

urine dalam perjalanan menuju pelvis ginjal (pada gamabar 

diatas,2.2). 

 

Gambar 2.2. Potongan ginjal manusia menunjukan pembuluh darah yang 
menyerupai aliran darah ke ginjal dan skema mikrosirklasi pada setiap 
nefron,  (Wong, 2008). 

 
Glomerolus tersusun dari suatu jaringan kapiler glomerulus yang 

bercabang dan beranastomosis, yang mempunyai tekanan hidrostatik 
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tinggi (kira – kira 60 mm Hg) bila dibandingkan dengan kapiler lainnya. 

Kapiler glomerulus dibungkus dalam kapsula Bowman. Cairan yang 

difiltrasi dari kapiler glomerulus mengalir kedalam kapsula Bowman dan 

kemdian masuk ke tubulus proksimal yang terletak dalam korteks ginjal 

(pada gambar diatas, 2.3) 

 

Gambar 2.3 Dasar pecabangan tubulus pada nefron. Panjang relatif 
berbagai cabang tubulus tidak digambarkan sesuai dengan skalanya,  
(Wong, 2008). 

 
Tubulus ini kemudian dilanjutkan dengan tubulus renalis arkuatus 

dan tubulus koligentes kortikal, yang menuju ke duktus koligentes 

kortikal. Bagian awal dari 8 sampai 10 duktus ligentes kortikal bergabung 

membentuk duktus koligentes tunggal yang lebih besar, yang turun ke 

medula dan menjadi duktus koligentes medula. Duktus koligentes 

bergabung membentuk duktus yang lebih besar secara progresif, yang 

akhirnya mengalir menuju pelvis renal melalui ujung papilla renal. Setiap 

ginjal, mempunyai kira – kira 250 duktus koligentes yang sangat besar, 

yang masing – masing mengumpulkan urine dari sekitar 4000 nefron, 

Guyton dan John, (2007) 
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C.  Etiologi 

 Kelebihan volume cairan (Hipervolemia) ini dapat terjadi jika terdapat 

stimulus kronis pada ginjal untuk menahan natrium dan air, fungsi ginjal 

abnormal, dengan penurunan ekskresi natrium dan air, kelebihan pemberian 

cairan intra vena (IV), perpindahan cairan interstisial ke plasma. Penyebab 

spesifik kelebihan cairan antara lain; Asupan natrium yang berlebihan, 

pemberian infus berisi natrium terlalu cepat dan banyak terutama pada klien 

dengan gangguan mekanisme regulasi cairan, penyakit yang mengubah 

mekanisme regulasi, seperti gangguan jantung (gagal ginjal kongestif), gagal 

ginjal, sirosis hati, sindrom nefrotik, dan sindrom Nusing, kelebihan steroid 

(Hartono, dkk. 2011). 

 

D.  Tanda dan Gejala  

Penyakit sindrom nerfotik adalah gejala yang sering muncul di penyakit 

sindrom nefrotik adalah:  

Adnya penurunan haluaran urine dengan urine berwana gelap, dan 

berbusa. Dan adanya retensi cairan dengan edema berat seperti edema fasial, 

abdomen, area genital dan ekstremitas. Distensi abdomen karena edema dan 

edema usus yang mengakibatkan kesulitan bernafas, di sertai adanya nyeri 

abdomen, anoreksia, pucat, diare, keletihan dan intoleran aktivitas, Betz dan 

Sowden, (2009).  

Sedangkan menurut, Hidayat (2006), tanda dan gejala dari sindrom 

nefrotik adalah: 
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1. Terdapat adanya proteinuria,  

2. Retensi cairan 

3. Edema,  

4. Berat badan menigkat,  

5. Edema periorbital,  

6. Edema fasial, asites,  

7. Distensi abdomen,  

8. Penurunan jumlah urine,  

9. Urine tampak berbusa dan gelap,  

10. Hematuria, nasumakan menurun, dan kepucatan.      

 

E. Pemeriksaan Penunjang  

Menurut Betz dan Sowden, (2009) pemeriksaan penunjang sebagi 

berikut; 

1. Uji Urin yang terdiri dari adanya uji, urinalisis terdiri dari proteinuria, 

dengan hasil lebih dari 2 g/m2/hari, dan hasil bentuk hialin dan granular, 

hematuria. 

a. Uji dipstic urin dengan kriteria hasil yang posif untuk protein dan 

darah. 

b. Berat jenis urin dengan kriteria hasil meningkat palsu karena 

proteinuria 

c. Osmolalitas urine yang meningkat. 

2. Uji Darah yang terdiri; 

a. Kadar albumin serum yang menurun (kurang 2g/dl) 
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b. Kadar kolesterol serum yang meningkat mencapai 450 sampai 1000 

mg/dl. 

c. Kadar trigliserid serumnya yang meningkat  

d. Kadar hemoglobin dan hematrokit yang meningkat mencapai 

hemokom sampai sentrasi. 

e. Hitung trombosit dengan hasil yang meningkat mancapai 500.000 

sampai 1.000.000/ ul. 

f. Kadar elektrolit serum yang bervariasi sesuai dengan keadaan penyakit 

perorangan. 

 

F. Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan medis untuk penyakit sindrom nefrotik mencangkup; 

1. Pemberian kortikosteroid (prednisone atau prednisolone) untuk 

menginduksi remisi. Dosis akan diturunkan setelah 4 sampai 8 minggu 

terapi. Kekambuhan dibatasi dengan kartikosteroid dosis tinggi untuk 

beberapa hari. 

2. Penggantian protein (albumin dari makanan atau inteavena) 

3. Pengurangan edema 

a. Terapi diuretik (diuretic hendaknya digunakan secara cermat untuk 

mencegah terjadinya penuruna volume intravaskuler, pembentukan 

thrombus, dan /atau ketidak seimbagan elektrolit). 

b. Pembatasan natrium (mengurangi edema) 

4. Mempertahankan keseimbangan elektrolit  

5. Pengobatan nyeri (untuk mengatasi ketidak nyamanan yang berhubungan 
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dengan edema dan terapi invasive). 

6. Pemberian antibiotic (penisilin oral profilaktik atau agens lain) 

7. Terapi imunosupresif (siklofosfamid, klorambulusil, atau siklosporin) 

untuk anak yang gagal berespons terhadap seroid, Betz & Sowden (2009). 

 

G. Komplikasi  

Menurut Betz dan Sowden (2009) penyakit sindrom nefrotik dapat 

mengakibatkan kompikasi dengan penurunan volume intravascular (syok 

hipovolemik), dan adanya kemampuan koagulasi yang berlebihan (thrombosis 

vena). Gangguan pernafasan yang berhubungan dengan retensi cairan dan 

distensi abdomen, kerusakan kulit yang disebabkan dari edema berat, 

seangkan penyembuhannya buruk. Infeksi khususnya terhadap sinusitis, 

peritonitis, pneumonia, dan septicemia), efek samping terapi steroid yang 

tidak diinginkan, dan bisa mengakibatkan gagal tumbuh dan keletihan otot 

dengan jangka panjang. 

 

H.  Patofisiologi 

Menurut Betz dan Sowden (2009) adalah sindrom nefrotik adalah 

keadaan klinis yang di sebebkan oleh kerusakan glomerulus. Peningkatan 

permeabilitas glomerulus terhadap protein plasma menimbulkan (1) protein, 

(2) hipoalbumin, (3) hyperlipidemia, dan (4) edema. Hilangnya protein dari 

rongga vaskuler menyebabkan penurunan tekanan osmotic plasma dan 

peningkatan tekanan hidrostatik, yang menyebabkan terjadinya akumulasi 
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cairan dalam rongga interstisial dan rongga abdomen. Penuruna volume cairan 

vaskuler menstimulasi system renin – angiotensin yang mengakibatkan 

disekresikannya hormone antidiuretic dan aldosterone. Reabsorsi tubular 

terhadap natrium (Na) dan ai mengalami peningkatan dan akhirnya menambah 

volume intravaskuler. Retensi cairan ini mengarah pada peningkatan edema. 

Koagulasi dan thrombosis vena dapat terjadi karena penurunan volume 

vaskuler yang mengakibatkan hemokonsentrasi dan hilangan urine dari 

koagulasi protein. Kehilangan immunoglobulin pada urine dapat mengarah 

pada peningkatan kerentanan terhadap infeksi,  
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I. Pathway Keperawatan 
Etiologi 

 

Kerusakan glomerulo ginjal 

 

Proteinuria masif 

Hipoalbuminemia/Hipoproteinemia            Meningkatkan sintesa protein dan lemak di hepar 

 

 Hipovolemia                 menurunkan tekanan onkotik  Hiperlipidemia 

 

  Menurunkan aliran darah   Meningkatkan sekresi    peningkatan metabolisme lipid 

                                                     ADH&aldesteron  

 

 Pelepasan rennin                  Retensi Na&air                               Edema           Peningkatan  

                   benda keton 

 

 Vasokontriksi    Meningkatkan tekanan          kegawatan 

                hidrostatik 

                 Hospitalisasi 

       

                          Knowledge def.     Cemas 

 

 

Saluran pencernaan    Pernafasan   Kardiovaskuler 

 Integumen 

Mual, absorbsi      sesak nafas  

  

 

 

 

 

Gambar 2.3 Pathway Sindrom Nefrotik (Sumber: 
Doenges, 1999. Hartono, 2011. Dan NANDA (2012). 
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J. Diagnosa keperawatan dan Intervensi 

  Menurut Wilkinson (2011), Diagnosa Keperawatan dan Intervensi 

keperawatan pada klien dengan penyakit Sindrom Nefrotik yaitu; 

1.  Kelebihan volume cairan berhubungan dengan menurunnya fungsi 

glomerulus 

 Tujuan : Volume cairan tubuh akan seimbang dengan kriteria hasil 

penurunan edema, ascites, kadar protein darah meningkat, output urine 

adekuat 600 - 700 ml/hari, tekanan darah dan nadi dalam batas normal. 

  Tabel 2.2. intervensi diagnosa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Nyeri akut berhubungan dengan agen injuri biologis 

  Tujuan : menunjukan nyeri hilang, di buktikan dengan indikator 

berikut (sebutkan nilainya 1-5; ekstrim, berat, sedang,ringan atau tidak ada). 

   

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Hasil ; NOC Intervensi ; NIC 
Kesembanga Cairan 

1. Volume cairan dalam batas normal 
2. Tekanan darah dalam batas yang 

diharapkan 
3. Rata-rata tekanan arteri dalam batas 

yang diharapkan 
4. Tekanan vena sentral dalam batas yang 

diharapkan 
5. Intake dan gurpur jam seimbang 
6. Berat badan stabil 

 Fluid Manajement  
1. Timbang BB  
2. Pertahankan catatan asupan da haluaran 

yang akurat 
3. Menitor tanda – tanda vital 
4. Monitor asupan maknan atau cairan dan 

hitung balance cairan. 
5. Konsultasikan ke dokter jika tanda dan 

gejala kelebihan volume cairan menetap 
atau memburuk. 

6. Kolaborasikan dengan farmakologi, 
(furosemide 3x1) 
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  Tabel 2.3. Intervensi diagnosa 2. 
Kriteria Hasil ; NOC Intervensi ; NIC 
Tingkat Nyeri 

1. Mampu mengontrol nyeri 
2. Melaporkan bahwa  

               nyeriberkurang dengan  
               menggunakan semennyeri 

3. Mampu mengenali nyeri,   
        skala intensitas, frekuensi 
4. Menyamankan rasa nyaman 

Tingkat Manajemen 
1. Lakukan pengkajian nyeri secara 

komprehensif, 
2. Observari isyarat nonverbal pada 

ketidak nyamanan  
3. Berikan invormasi tentang nyeri  
4. Kaji tanda – tanda vital 
5. Ajarkan penggunaan teknik 

nonfarmakologis seperti kompres 
hangat atau dingin,masase. 

6. Laporkan kepada dokter jika tindakan 
tidak berhasil atau jika keluhan 
perubangan yang bermakna. 

7. Kendalikan factor lingkungan yang 
dapat mempengaruhi respon 
pasienterhadap kenyamanan. 

 
 

3.  Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan sindrom hipoventilasi 

Tujuan : Setelah dilakukan bantuan keperawatan 1 x 24 jam masalah pola 

nafas dapat teratasi dengan kriteria hasil : 

  Tabel 2.4. Intervensi diagnosa 3. 
Kriteria Hasil ; NOC Intervensi ; NIC 

Status Pernafasan 
1. Mendemontrasikan batuan efektif 
2. Menunjukkan jalan nafas yang    

           Paten 
3. Tanda-tanda nafas dalam bafar    

           normal  
          TD. 120/90 mmHg, 
          BR. 20 – 22x/menit  
          N. 60 – 80 x/menit 

Manjemen Jalan Nafas  
1.  Pantau kecepatan irama, kedalaman dan 

upaya pernafasan 
2. Perhatikan pergerakan dada,kesimertisan  
3. Adanya penggunaan otot bantu. 
4. Pantau adanya suara atambahan atau 

tidak 
5. Pantau pola pernafasan 
6. Kaji tanda – tanda vital 
7. Askultsi suara nafas 
8. Pantau peningkatan ansietas 

  
 

4. Ketidakseimbangan nutrisi : kurang dari kebutuhan berhubungan degan 

ketidak mampuan untuk mengabsorsi nutrient 

 Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan kebutuhan 

nutrisi dapat terpenuhi dengan criteria hasil sebagai berikut: 
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   Tabel 2.5. Intervensi diagnosa 4. 
Kriteria Hasil ; NOC Intervensi ; NIC 

Status Gizi 
 
1. Inteke zat gizi (nurtien) 
2. Intake makanan dan cairan  
3. Energy  
4. Masa tubuh 
5. Berat badan bertambah 

Manjemen Gizi 
1. Kaji adanya alergi makanan 
2. Timbang berat badan pasien 
3. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk 

menentukan jumlah kalori dan nutrisi 
yang dibutuhkan pasien 

4. Monitor jumlah nutrisi dan kandungan 
kalori 

5. Berikan informasi tentang kebutuhan 
nutrisi 

6. Kaji kemampuan pasien untuk 
mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan 

7. Berat badan pasien dalam batas normal 
8. Monitor adanya mual dan muntah 
9. Monitor turgor kulit 
10. Monitoring tanda – tanda vital  
11. Monitor lingkungan selama makan 

5. Gangguan  integritas kulit b.d kelembaban kulit 

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 x 24 jam 

diharapkan ketidak simbangan nutrisi klien terpenuhi dengan kriteria hasil: 

Tabel 2.6. Intervensi diagnosa 5. 
Kriteria Hasil ; NOC Intervensi ; NIC 

Intregritas Jaringan  
1. Integritas kulit yang baik bisa di 

pertahankan  
2. Tidak terdapat luka  
3. Pefuji jaringan baik 
4. Mampu meindungi kulit dan 

pertahankan kelembaban kulit 
 

Manajemen tekanan 
1. Anjurkan pasien untuk menggunakan 

pakaian yang longgar 
2. Hindari adanya kerutan pada tempat 

tidur 
3. Jaga kebersihan kulit agar tetap bersih 

dan kering 
4. Ajarkan mobilisasi pasien (ubah posisi 

pasien miring kanan dan kiri) setiap 
dua jam sekali 

5. Monitor pada kulit adanya kemerahan 
atau tidak  

6. Oleskan losen atau bedak pada daerah 
yang tertekan 

7. Monitoring tanda – tanda vital 
8. Monitor nutrisi pasien 
9. Mandikan pasien/seka pasien dengan 

air hangat 
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K. Evaluasi 

Evaluasi keperawatan berdasarkan dari basil data yang telah dicapai 

pada implementasi, yang akan di lakukan, meliputi volume cairan adekuat 

atau volume cairan seimbang dengan kebutuhan tubuh. 
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