
BAB III 

TINJAUAN KASUS 

 

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan dan membahas mengenai 

resume asuhan keperawatan pada Tn. S dengan post operasi debridement 

ulkus DM di ruang Gladiol Atas RSUD Sukoharjo selama 3 hari. Mulai dari 

tanggal 15 April 2015 sampai dengan 17 April 2015. Proses asuhan 

keperawatan yang dilakukan pada pasien Tn.S ini dimulai dari Pengkajian, 

menganalisa data hasil setelah pengkajian, mrumuskan diagnose keperawatan, 

melaksanakan implementasi keperawatan serta mengevaluasi hasil tindakan 

yang sudah dilakukan dalam asuhan keperawatan selama 3 hari tersebut pada 

pasien Tn. S apakah teratasi.  

Dalam kasus ini penulis memperoleh langsung dari informasi pasien 

Tn. S dan Keluarga Tn. S serta dari data laporan rumah sakit selama pasien 

Tn. S mendapatkan perawatan di RSUD Sukoharjo.  

A. BIODATA 

Identitas pasien yaitu dimulai dari Nama pasien Tn. S dengan Umur 64 

tahun, jenis kelamin laki – laki, seorang buruh serabutan, sudah menikah, 

mempunyai anak sebanyak empat orang, beragama islam , Suku Jawa, alamat 

tempat tinggal Jagangan Rt 01 Rw 05 Gadingan Mojolaban, Tn. S masuk 

rumah sakit pada tanggal 12 April 2015 dan tanggal pengkajian pada 15 April 

2015 Jam 11:00 dengan Diagnosa Medis Ulkus DM.  
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B. PENGKAJIAN KEPERAWATAN 

Pengkajian keperawatan yang dilakukan kepada pasien Tn. S pada 

tanggal 15 April 2015 Jam 11:00 di ruang Glasiol Atas RSUD Sukoharjo.  

Dari pengkajian yang telah dilakukan didapatkan data keluhan utama pasien 

yaitu nyeri pada bagian kaki sebelah kanan pasien mengatakan “creneng – 

creneng panas ” karena post operasi debridement ulkus DM H nol .  

Riwayat kesehatan sekarang pada pasien diperoleh data antaralain : 

pasien mengatakan sebelum dirawat di rumah sakit pasien masih bekerja 

sebagai buruh serabutan dan pasien merasakan badannya lemas, pusing 

kurang lebih selama 3 hari dan hanya ditahan serta kakinya bngkak yang 

sudah beberapa hari dan dibiarkan saja. Pasien juga mengatakan bahwa 

apabila gula darahnya meningkat muncul luka – luka melepuh pada daerah 

kakinya, akan tetapi apabila kadar gulanya normal lagi luka mlepuh tersebut 

akan mengering dengan sendirinya. Pasien tidak menegtahui bagaimana saat 

gula darahnya naik atau drop karena gejala yang dialami selalu sama yaitu 

mlepuh. Pasien biasanya memeriksakan ke dokter terdekat. Pasien 

mengatakan pada hari Sabtu tanggal 12 April 2015 pasien sudah tidak tahan 

badannya tambah lemes dan pusing serta muncul keringat dingin, pukul 11: 

00 pasien dibawa keluarganya ke IGD RSUD Sukoharjo untuk 

mendapatkanpenanganan medis di IGD Tn. S dicek GDS dan diperoleh hasil 

360 gr / dL , TD : 11/80 ,mmHg, Suhu : 35,6 derajad Celcius , Nadi 87 kali / 

menit, pernapasan : 23 kali /menit. Setelah mendapatkan ruangan Tn. S 

dibawa ke Ruang Gladiol Atas RSUD Sukoharjo untuk mendapat perawatan 

sampai hari ini dan pasien telah selesai Operasi Debridemen Ulkus DM. 

Riwayat kesehatan dahulu diperoleh data antara lain :pasien 

mengatakan  sudah 2 kali di rawat di rumah sakit yang sama dan sudah dua 

kali ini juga pasien menjalani operasi yang pertama pada tahun 2010 pasien 

pernah operasi hernia dan dirawat di rumah sakit selama 10 hari. pasien 

mengatakan tidak mengkonsumsi obat warung atau apapun kecuali dari 
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periksa dokter. Pasien mengatakan tidak rutin memeriksakan gula darahnya ke 

klinik atau dokter terdekat. 

Riwayat kesehatan keluarga , keluarga dari pasien mengatakan tidak 

ada anggota keluarga yang menderita penyakit menular seperti TBC, tapi anak 

keempat dari pasien menderita penyakit DM tapi belum parah.  

 

Untuk pengkajian pola fungsional pada pasien dimulai dari pengkajian 

pola nutrisi sebelum sakit pasien mengatakan bahwa di rumah pasien makan 3 

kali sehari dengan menu seadanya seperti sayur, lauk pauk ,nasi . habis satu 

porsi ,pasien sebelum sakit BB nya 56 kg  pasien minum kurang lebih 6-8 

gelas per hari kadang kopi, teh anget, dan air putih . Sedangkan selama  

sakitpasien makan 3 kali sehari juga dengan menu diit DM yang diberikan 

dari rumah sakit yaitu bubur nasi , lauk , sayur bening , habis 1 porsi , BB 

pasien selama sakit 55 kg dan minum 5-7 gelas perhari air putih , dan teh 

tawar dari rumah sakit, serta infuse RL 500 ml 20 tpm lewat IV dan 

Metronidasole 100ml  60 tpm IV.  

Pola aktivitas dan mobilisasi pasien didapatkan data sebagai berikut 

:pasien mengatakan bahwa sebelum sakit pasien menjalani aktivitas normal 

bahkan kaki kanannya sudah bengkak pasien tetap bekerja sebagai buruh 

serabutan, mandiri, sedangan selama sakit pasien beraktifitas di sekitar 

ruangan , di tempat tidur , mampu berjalan ke kamar mandi di bantu keluarga, 

terkadang jalan – jalan di sekitar ruangan untuk mengusir kebosanan di atas 

tempat tidur dibantu oleh keluarga.   

Pemeriksaan fisik dari pasien diperoleh data pada saat pengkajian 

dimana keadaan umum pasien , kesadaran composmentis, tanda –tanda vital, 

TD : 110/70 mmHg, Nadi : 84 kali/menit, Pernapasan: 20 kali / menit, Suhu : 

36,4
o
C .  

Pemeriksaan fisik head to toe diperoleh data dimulai dari kepala , 

rambut pasien bewarna hitam, beruban, bersih, tidak ada nyeri tekan maupun 
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lesi dikepala, mata simetris ada sedikit gangguan penglihatan yaitu kabur 

hilang timbul. Hidung simetris, tidak ada secret, bersih, fungsi penciuman 

baik mampu membedakan antara bau kopi dan minyak wangi, tidak 

ditemukan lesi atau luka.Mulut pasien  simetris , tidak ada lsi, tidak sariawan, 

mukosa bibir lembab, fungsi indra pengecapan berfungsi dengan baik, lidah 

berwarna merah mudah keputihan, gigi utuh atau masih lengkap, sedangkan 

telinga simetris antara kanan dan kiri, ada sedikit secret di telinga, tidak 

ditemukan luka lesi dan tidak ada nyeri tekan. Leher pasien tidak ada 

pembesaran kelenjar tyroid, tidak ditemukan lesi, dan tidak ada nyeri tekan, 

fungsi menelan berfungsi baik. 

Ketiga pemeriksaan pada daerah abdomen dengan IAPP (inspeksi, 

auskultasi, palpasi, dan perkusi). Hasil pemeriksaannya yaitu, inspeksi 

ditemukan ada bekas luka di bagian perut bawah bekas operasi hernia tahun 

2010 , bekas luka baik, perut terlihat buncit.Auskultasi :bunyi peristaltic usus 

terdengar 15 kali / menit, palpasi : tidak ada nyeri tekan , perkusi  : tympani, 

perut tidak kembung. Pada pemeriksaan ekstermitas , ektermitas atas pada. 

Ekstermitas bawah, pada kaki bagian kanan bawah ada luka bekas operasi 

yang dibalut dengan perban , jempol kaki kanan terdapat jaringan mati 

berwarna hitam pekat, teraba keras, kaki nyeri , pasien mampu berjalan, 

dibantu keluarga.Pemeriksaan pada daerah genetalia diperoleh data pasien, 

organ genital bersih, tidak terpasang Dower Cateter (DC), tidak ada nyeri. 

Data penunjang yang diberikan kepada pasien post debridement ulkus 

dm antara lain ,Infuse Asering 500 ml 20 tpm , Infus, Metronidazole 100 ml 1 

kali 24 jam 60 tpm , Infuse RL 500 ml 20 tpm, Injeksi Omeprazole 1 kali 24 

jam , Injeksi Ceftriaxone 1 kali 24 jam , Injeksi ketorolak 3 / 8 jam , Injeksi 

antalgin 1/ 12 jam , Injeksi novorapid 6 unit  – 6 unit – 4 unit 

Data penunjang yang didapatkan dari pemeriksaan hasil laboratorium 

pada tanggal 15 April 2015 yang pertama adalah pemeriksaan darah lengkap / 

hematologi lekosit 39,0 10ˆ
3
/ul (N : 3,8 – 10,6) , eritosit 3,99 10ˆ

6
/ul (N: 4,40 
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– 3,90), hemoglobin 12,0 g/dL (N : 13,2 – 17,3), indeks eritrosit 33,0 fL (N : 

40,0 – 52,4), MCV 84,0 pg (N : 80 - 100), MCH 30,1 g/dL (N : 26 - 35), 

MCHC 35,8 pg (N : RNF), trombosit 299 10ˆ
3
/ul (N : 150 – 450), RDW – CV 

12,3 % (11,5 – 45,0), PDW 11,6 fL (N : -), MPV 10,5 u (N : - ), P – LCR 28,8 

% (N : -), PCT 0,3 % (N : - ), DIF COUNT  0 % (N : - ), NRBC 0,0 % (N : 0 

– 1 ), Neutrofil 89,9 % (N : 53,0 -75,0 ), limfosit 4,1 % (N : 2,5 – 4,0 ), 

monosit 5,90 % (N : 2,0 – 8,0 ), eosnofil 0,21 % (2,0 – 4,0), basonofil 0,10 % 

(0 - 1), golongan darah ( B ). Dari pemeriksaan kimia klinik didapatkan hasil : 

GDS 311 mg/dL (N : 70 - 120), ureum 100,3 mg/dL (N : 0 - 31), creatinin 

1,31 mg/dL (N : 0,60 – 1,10), SGOT 21,99 u/L (N : 0,30), SGPT 19,6 u/L (N 

: 0,50 ). Pada tanggal 16 April 2015 hasil pemeriksaan GDSnya yaitu 145 

mg/dL (N : 70 - 120), sedangkan pada tanggal 17 April 2015 hasil GDSnya 

yaitu 138 mg/ dL.  

 

 

C. ANALISA DATA 

Pada tanggal 15 April 2015 didapatkan data fokus pasien , 

permasalahan dan penyebabnya yang pertama yaitu, data subyektif : 

pasien mengatakan nyeri pada kaki kanannya setelah menjalani operasi, P 

: luka post operasi, Q : seperti ditusuk – tusuk, R : kaki kanan bawah, S : 

skala 5 ( 0 –10 ), T : hilang timbul. Data Obyektif  : pasien tampak 

menahan nyeri, luka rembes, TD : 110 / 70 mmHg, Nadi : 84 kali / menit, 

Rr : 20 kali / menit, Suhu : 36,4 
o
C  , dari data tersebut didapatkan 

problem Nyeri Akut dengan etiologi yang menyertai yaitu Insisi 

Pembedahan. Kedua , pasien mengatakan bahwa telapak kaki kanannya 

terdapat luka gangrene yang sangat lebar dan sudah dilakukan operasi, 

data obyektif : luka terlihat kemerahan, jaringan dermis dibuang saat 

pembedahan, ada luka insisi ±3cm , berbau, dari hasil data yang kedua 

ditemukan problem kerusakan integritas kulit dengan etiologi adanya luka 
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post debridement.. data yang ketiga didapatkan data subyektif pasien 

mengatakan lukanya membasahi perban dan berbau, data obyektifnya luka 

terlihat rembes, dilakukan perawatan luka dan ada pus , bau luka tercium 

menyengat khas bau ulkus , ada perdarahan pada daerah insisi, dari data 

ini ditemukan problem resiko infeksi dengan etiologi luka post 

debridement ulkus dm  

 

D. DIAGNOSA KEPERAWATAN 

Berdasarkan analisa di atas didapatkan diagnose keperawatan antara lain : 

1. Nyeri Akut berhubungan dengan insisi pembedahan 

2. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan adanya luka post 

debridement 

3. Resiko infeksi berhubungan dengan post debridement ulkus dm 

 

 

E. INTERVENSI KEPERAWATAN 

Intervensi keperawatan yang dilakukankepada pasien post 

debridementulkus dm dengan diagnose tersebut yaitu, diagnose pertama 

Nyeri akut berhubungan dengan insisi pembedahan , tujuan dan kriteria 

hasil untuk diagnosa ini antara lain Tujuan : setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 3 x 24 jam maslaah nyeri berkurang atau hilang. 

Kriteria hasil :skala nyeri berkurang (0-10) menjadi 4, pasien terlihat 

rileks atau nyaman, pasien mampu mengontrol nyeri dengan intervensi , 

Pertahankan tirah baring dan posisi yang nyaman, Kaji nyeri 

menggunakan metode (PQRST) meliputi skala , frekuensi nyeri, dll, 

ajarkan teknik relaksasi napas dalam, monitor tanda – tanda vital , 

kolaborasi untuk pemberian analgetik.  

Untuk diagnose kedua, Kerusakan integritas kulit berhubungan 

dengan luka akibat post operasi debridement, dengan tujuan dan kriteria 
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hasil Tujuan : setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam 

diharapkan masalah gangguan integritas kulit dapat teratasi. Kriteria Hasil 

: Integritas kulit yang baik dapat dipertahankan, luka sembuh sesuai baik 

dapat dipertahanka, luka sembuh sesuai kriteria, tidak ada luka atau lesi, 

perfusi jaringan baik, menunjukkan proses penyembuhan luka.intervensi 

keperawatan untuk diagnose ketiga ini yaitu , Anjurkan pasien memakai 

pakaian yang longgar, Hindari dari kerutan tempat tidur, jaga kebersihan 

kulit agar tetap bersih dan kering, mobilisasi pasien (ubah posisi), miring 

kanan, miring kiri setiap 2 jam, monitor perkembangan kulit pada luka 

post debridement setiap hari, mengobservasi luka : perkembangan, tanda – 

tanda infeksi, kemerahan,perdarahan, jaringan nekrotik, jaringan 

granulasi, lakukan teknik perawatan luka dengan prinsip steril, kolaborasi 

pemberian diit kepada penderita ulkus dm. 

Diagnose ketiga Resiko infeksi berhubungan dengan adanya luka 

post operasi debridement , dengan tujuan dan kriteria hasil sebagai berikut 

: tujuan setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam 

diharapkan resiko infeksi dpat dicegah dan teratasi. Kriteria hasil : pasien 

bebas dari tanda gejala infeksi , menunjukkan kemampuan untuk 

mencegah timbulnya infeksi, jumlah lekosit dlam batas normal, 

menunjukkan perilaku hidup sehat. Dan intervensi untuk diagnose ini 

yaitu :  Pertahankan teknik aseptif, cuci tangan sebelum dan sesudah 

tindakan keperawatan, monitor tanda dan gejala infeksi, meningkatkan 

intake nutrisi, berikan perawatan luka pada area epidermis, observasi kulit, 

membrane.  
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F. IMPLEMENTASI KEPERAWATAN  

Implementasi keperawatanyang dilakukan kepada pasien post 

debridement selama tiga hari di RSUD Sukoharjo antara lain , 

implementasi dimulai pada tanggal 15 April 2015 untuk diagnose pertama 

penulis melakukan pengkajian keluhan utama pukul 11 : 00, jam 11: 15 

mengkaji nyeri (PQRST), mengobservasi tanda – tanda vital pada 11:30. 

Untuk diagnosa kedua penulis melakukan tindakan pada jam 12.15 

memberikan terapi insulin. Mengajarkan teknik relaksasi kepada pasien 

pada jam 13:00. Untuk diagnosa ketiga penulis melakukan tindakan 

kolaborasi pemberian terapi kepada pasien.  

Hari perawatan kedua tanggal 16 April 2015 untuk diagnosa 

pertama , melakukan kolaborasi pemberian terapi pada jam 08.00. 

Mengobservasi tanda – tanda vital . Mengajarkan teknik ROM jam 09:15 

untuk mengurangi nyeri dan meregangkan otot – otot. Mengajarkan teknik 

tirah baring pada jam 10 :00. Untuk diagnosa kedua penulis melakukan 

tindakan antara lain melakukan medikasi atau perawatan luka pada post 

debridement hari ke I jam 09:00, pada jam 12:00 melakukan pemeriksaan 

gula darah stik dan hasilnya yaitu 145 mg / dL, melatih mobilisasi pasien 

(ubah posisi) miring kanan, miring kiri. Untuk diagnosa ketiga melakukan 

kolaborasi dengan keluarga tentang menjaga kebersihan sekitar pada jam 

10:00. Pada jam 12 :15 memberikan fooding kepada pasien dan 

memgobservasi intake makanan pada pasien.  

Hari ketiga tanggal 17 April 2015 untuk diagnose pertama pada 

jam 08:00 melakukan pengkajian Jam 08 30 melakukan kolaborasi. Untuk 

diagnosa kedua dan ketiga pada jam 09:00 melakukan perawatan luka post 

debridement hari ke 2 setiap sebelum ke pasien / perawatan luka  dan 

setelah selesai cuci tangan  dengan bersih untuk mencegah resiko infeksi. 

Jam 11:00 mengobservasi tanda –tanda vital pasien  Memberikan injeksi 

novorapid pada pukul 12:00. Memberikan fooding dan mengobservasi 
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intake nutrisi pada pasien. Jam 13:30 mengevaluasi teknik relaksasi yang 

digunakan untuk mengurangi nyeri. 

 

G. EVALUASI  KEPERAWATAN 

Evaluasi keperawatan dalam asuhan keperawatan yang dilakukan 

pada pasien selama 3 hari menggunakan SOAP dilakukan pada tanggal 17 

April 2015 pukul 15:00 di bangsal Gladiol Atas RSUD Sukoharjo, dimulai 

dari diagnose pertama yaitu : Nyeri Akut berhubungan dengan insisi 

pembedahan, evaluasi sari S : pasien mengatakan nyerinya sudah hilang , 

timbul saat dibersihkan saja, p :luka bekas post op debridement ulkus dm 

hari ke II, q : seperti ditusuk, r : pada kaki kanan / telapak kaki, s : skala 

nyeri 4 (0 - 10), t : saat di lakukan perawatan luka saja. O : pasien tampak 

lebih relaks, ekspresi menahan sakit tidak ada. A: masalah teratasi 

sebagian karena nyeri sudah berkurang , skala nyeri 4 (0 -10). P : 

lanjutkan intervensi : mengkaji nyeri, mengajarkan teknik relaksasi, 

memberikan terapi analgetik.  

Evaluasi keperawatan pada diagnosa kedua, kerusakan integritas 

kulit b.d adanya luka post op debridement.S : pasien mengatakan tidak 

masalah luka pda kakinya, karena demi kesembuhannya. O : pasien 

tampak tidak minder ,luka tampak kemerahan, terlihat jaringan dermis, 

ada luka insisi pembedahan ± 3 cm, A : masalah teratasi sebagian. P : 

lanjutkan intervensi : observasi luka, tanda – tanda vital, lakukan 

perawatan luka dengan prinsip steril. 

Evaluasi keperawatan untuk diagnose yang ketiga Resiko infeksi 

b.d post debridement ulkus dm. S : pasien mengatakan nyeri saat di 

lakukan perawatan / medikasi,tapi jika telah selesai pasien merasa relaks 

karena terlihat nyaman balutannya diganti. O :pasien terlihat relaks saat 

setelah selesai dilakukannya perawatan luka, perawatan luka dilakukan 

dengan prinsip steril, cairan NaCl, 5 cc Metronidazole. A : masalah 
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teratasi sebagian. P : lanjutkan intervensi : melakukan perawatan luka 

prinsip steril, pemberian antiseptic, pengkajian luka, pantau tanda – tanda 

infeksi. 


